
Mindegyik kapott egy szalag földet szülei birtokából: össze élltak, s közösen müvelik
meg az egészet . Rám hárul a feladat, hogy biztositsam számukra a szerszámokat s
két-három birkát vagy kecskét Illetve egy tehenet. Természetesen valami fedél ls kell
a jószágnak. Az állatállomány a trágyázás végett ls nélkülözhetetlen. Környékünkön
ugyanis már ninc s parlaqon heverő szüzföld: a szaporodó lakosság csak akkor emel
heti a szántóterületek hozamát, ha trágyázza a meql évöket, Illetve küzd az erózió
és más termé szeti ártalmak ellen. Ez a munka is szépen halad: némelyik ktskö
zösségben több mezőgazdaság i szövetkezet is múködlk, mert szép számmal vannak
fi atalo k.

Prob' ém át okoz az is, hogya dombokon, ahol a lakosság zöme él. nincs elég lvö
viz . A for rások lenn vannak a mocsaras területeken. Legjobb lenne, ha kutakat fúr.
hatnánk a dombokon. ehhez azonban hiányoznak az anyagi eszközök. Költséges a
ci szternák építé s e ls. am'!lyekkel felfoghatnák az esövlzet. Igy a lakosságnak több
kilométert kell gyalog olnia, hogy vizet hozzon magának.

Köszönöm eddigi támo gatásukat és sok kegyelme t kívánok.
P. Ratkos SDB
1119 KIgalI
Rwanda

+
Itt Zairban, amíg egészségünk bírja. folytat juk a munkát. A jó lsten még mindig

tu d sesttent. akkor is. ha emberi számít ás szer int már lehetetlen. Hat afrikai nővérünk

meg két novlclánk van, ami kevés a jövő biztosítására.
Megkezdődött az előkészület nálunk ls a húsvéti ünnepekre. Minden pénteken sok

hivő jón össze a templomban keresztúti ájtatosságra . A negyedik héten öt napos esti
lelk igyakorl at volt. Virágvasárnap körmenet, Igazi pálmaágakkal. A hívek buzgó ének
léssel kísérnek . Utolsó héten nagy keresztút járás az utcákon . A felnőttek egymást
felváltva egy nagy keresztet visznek. Közben a tömeg, tér det hajtva 14·szer megáll.
Az egész úton Imádkozva és énekelve haladnak, végül a kijelölt helyre feiállItják a
keresztet .

Ez már évek óta így történik. Megható, s Igazán azokra a szenvedésekre emlékez.
te tnek, amelyeke t az Úr Jézus Jeruzsálem utcái n elviselt.

A nagyhétben a szertart ásokat esti órákban tartjuk. Igy a munkások ls részt ve
hetnek . Nagycsütörtökön az Evangélium felolvasása alatt a mtsézö pap tizenkét em
bernek lábat mos. Mise után szentségimádás 11 óráig . A csoportoknak kijelöltük, me
lylk órában Jöjjenek a templomba. Nagypénteken szintén sok hívő vesz részt a szer
tart ásen. Nagyszombaton este van a feltámadási istentisztelet. Igyekezni kell . külön
ben az ember nem kap helyet. Este csak a felnöttek Jönnek: a gyermekeknek külön
tartanak misét. Mise alatt gyönyörüen énekelnek , s ritmikus táncot járnak. amely ná.
luk az öröm kifejezése. Az Ilyen ünnepl mise 3-4 óráig ls eltart. de senki sem tart ja
hosszúnak.

Karácsony A.
Kambove B. P. 60
Shaba
Rép. du ZaTre
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Gyémántmise: Dr. Patton János ny. plébános. a pécsi székesegyház kinevezett
gyóntatója 1987. február 2D-án. Pécsett. Kézvezetóje és szónoka: Nyá
rádi Adám c. kanonok.

Aranymise: Brlnzlk József ny. plébános 1987. május 17-én Nagyszombatban.
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