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Együttműködési megállapodás a BVOP-val
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szítő munka után 2012. november
15-én megszületett a Mécses
Szeretetszolgálat
Magyar
Börtönpasztorációs
Társaság,
valamint a Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnoksága közötti
együttműködési megállapodás. A
szerződést Csóti András Országos
Parancsnok, Jamrik András Attila
a Mécses Szeretetszolgálat ügyvezető elnöke valamint Dr. Bányai Miklós a Mécses Alapítvány
kuratóriumának vezetője írta alá.
A Magyar Katolikus Egyházhoz
közeli Mécses Szeretetszolgálat
immár
21
éve
végzi
börtönpasztorációs tevékenységét
a hazai büntetés-végrehajtási
intézetek falain belül és kívül
egyaránt. Hitoktatással, egyéni

lelkigondozással, egyéb hitéleti
tevékenységgel, levelező szolgálat működtetésével és utógondozással igyekszik a fogvatartottak
életét megváltoztatni, hogy szabadulásuk után hasznos polgáraivá
váljanak társadalmunknak.
A most létrejött együttműködési
megállapodás további új lehetőségeket tár fel az együttműködő
feleknek.
Az együttműködési megállapodás
teljes terjedelmében hozzáférhető
a Mécses Szeretetszolgálat hivatalos honlapján.
www.mecses.info
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Jobb Lator Emléknap
1997 szeptember 10-én a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia jóváhagyta a Mécses Szeretetszolgálat
Közgyűlésének azon döntését, mely szerint a Jobb Lator az elítéltek Krisztusra mutató példaképe, melynek emléknapja minden Nagypéntek előtti hónap, utolsó pénteki napja. Idén, Szent Jobb Lator emléknapja
február 22-re esik.

Jobb Lator

Elnökségi ülés - 2013 január
2013 január 4 és január 9 között elektronikus elnökségi ülést tartott a Társaság vezetősége. A napirendi pontok között
szerepelt tagfelvétel, valamint határozat arról, hogy az elnökség az Alapszabályban biztosított tagfelvételi jogát átruházza az ügyvezető elnökre. Döntés született a Hit Éve rendezvénysorozattal kapcsolatos eseményeink kidolgozási határidejéről és a 2013 évi tagdíjak megállapításáról.
Az elnökségi ülés egyik fő napirendi pontja a szabadultak utógondozásának korábban helyet adó TassAlsószenttamáson található mécses major további sorsa. A napirend tárgyalása után szavazategyenlőség állt fenn, így
elnöki szavazattal nyert az a változat miszerint a Társaság utógondozási programját ismét ezen területen kívánja elindítani. Erre vonatkozóan az ügyvezető elnöknek a következő vezetőségi ülésre be kell terjesztenie az újraindítás feltételrendszerét.
Részletek (a határozatok szövegei) a honlapunk "Főmenü" + "Letöltések" almenüjében megtalálhatóak.

20 éves a Magyar Testvéri Börtöntársaság

Karácsonyi csomagküldés a
börtönökbe

A Roszik Gábor vezette Magyar Testvéri Börtöntársaság idén ünnepi 20-ik évfordulóját. Ebből az
alkalomból ünnepi börtönmissziós konferenciára
került sor 2012. november 8-án a parlament épületében található vadászteremben. Ezen ünnepi öszszejövetelen a Mécses Szeretetszolgálatot Jamrik
András Attila ügyvezető elnök valamint Vagner
Mihály ügyvezető alelnök képviselte.

Sikeresen lezárult a Mécses Szeretetszolgálat Magyar
Börtönpasztorációs Társaság által szervezett karácsonyi csomagküldési akció.

A konferencia nyitó áhítattal kezdődött, melyet
Gáncs Péter evangélikus elnök-püspök tartott, aki
püspökké történő kinevezése előtt maga is az evangélikus egyház börtönmissziós szolgálatában tevékenykedett. Mindezek után a jelenlévőket Firtl
Mátyás (FIDESZ-KDNP) országgyűlési képviselő
köszöntötte. A felszólalók között volt többek között: Csóti András Országos Parancsnok BVOP;
Ronald W. Nikkel a Prison Fellowship International elnöke; Bob Payne angol börtönlelkész; Jánosa
Attila, Lippai Csaba, L Molnár István hazai börtönlelkészek; Katona Csilla a Magyar Bűnmegelőzési
és Börtönmissziós Alapítvány elnöke valamint
Szabó József a Magyar Evangéliumi Börtönmiszszió vezetője. Az ünnepi konferenciát Dinnyés
József daltulajdonos élő előadása, valamint a Váci
Fegyház és Börtön Apac körletében „lakó” fogvatartottakról szóló rövid zenés film színesítette.
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A Társaság kisebb megszakításokkal idén 21-ik éve hirdetette meg akcióját, melynek során az elmúlt két hónapban 15
hazai büntetés-végrehajtási intézetbe tudott karácsonyi csomagokat eljuttatni az ott fogvatartott elítéltek számára.
A Mécses Szeretetszolgálat hálás szívvel köszöni minden
jóérzésű polgárnak áldozatos hozzájárulását, akik a börtönökben élő embertestvéreinknek a Karácsonyát csomagjaikkal, támogatásukkal szebbé tették. Olyan ünneppé, amelyben
fogvatartott testvéreink megérezhették a tevékeny szeretet
örömét, jelentőségét. Olyan ünneppé, mely Krisztus önzetlen, személyválogatás nélküli szeretetét sugározza feléjük!

Vác, 2012. december 29.
Jamrik András Attila
ügyvezető elnök
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Állandó fohászok
Erősítsd meg Istenem Szentlelkeddel N. pápánkat,
– hogy akaratod szerint vezesse Egyházadat.
Köszönjük Istenem, hogy egyházmegyénk élére N. püspököt rendelted,
– add, hogy az első szeretet, mellyel közénk jött, mindvégig megmaradjon szívében és sok örömet leljen engedelmes nyája
körében.
Áldd meg Uram Egyházadat, a püspököket, papokat, diakónusokat, szerzeteseket, a szent szolgálatra készülőket, az
akolitusokat, a világi kisegítőket és egész nyájadat,
– hogy jel lehessenek ebben a pogány világban.
Töltsd be Uram szereteteddel a keresztény közösségeket,
– hogy küldetésüket betölthessék akaratod szerint.
Áldd meg Uram a Mécsest, irányítsd célkitűzéseit és légy vele tevékenységében,
– hogy a Te lábmosó szereteted kifejeződése lehessen.
Áldd meg Uram családom minden tagját,
– hogy egykor valamennyien részesedhessünk boldogító színed látásában.
Tekints Uram jóságosan mindazokra, akik, és akikért
bizalommal kérik imáinkat,
– töltsd be őket minden testi és lelki áldásoddal,
örömöddel és békéddel.
Add meg mindazoknak, akik a feltámadt Krisztust
keresik, hogy megtalálják,
– és teljes szívvel ragaszkodjanak hozzá.
Hajolj le irgalmasan a börtönben szenvedőkhöz,
érintsd meg lelküket, hogy megismerhessenek
Téged, egyedül igaz Istent,
– és így életük kegyelmedben bővelkedhessék.
Erősítsd meg Uram azokat a szabadultakat, akik a
börtönben tértek meg,
– légy velük, hogy minden nehézségük ellenére
mindvégig kitartsanak melletted.
Tekints irgalmasan Uram azokra, akikért senki sem
imádkozik, hajolj le hozzájuk szereteteddel
– hogy ők is Rád találjanak, és ne vesszenek el.
Tedd a mai munkánkat gyümölcsözővé testvéreink
javára,
– hadd építsünk velük és számukra olyan földi
közösséget, amelyben Te is kedvedet találod.
Áldj meg Urunk minket!

Csatlakozzon hozzánk !
A Mécses Szeretetszolgálat
Magyar Börtönpasztorációs
Társaság szeretettel hív és
vár mindenkit, aki szeretne
segíteni a társadalom perifériájára szorult testvéreinken.
A Társaság tagja lehet minden magyar és külföldi természetes és jogi személy,
aki a Társaság Alapszabályát elfogadja, céljaival
egyetért, és azok megvalósításában közreműködik. PárOldal 3

toló tagja lehet, aki munkájával, imádságával, szellemi
vagy anyagi javaival a Társaság tevékenységét támogatja. (A Mécses Lelkiség
tagjai alapesetben a Társaság pártoló tagjai.)
Kérjük a tisztelt érdeklődőket, akik a Mécses Szeretetszolgálat tagjai kívánnak
lenni, keressék fel honlapunkat, ahol bővebben tájéko-

zódhatnak a tagfelvétel körülményeiről, a felvételi
eljárásról.
Tegyünk közösen azokért,
akiket megvet a társadalom.
Hívjuk és várjuk sok szeretettel nagy családunkba!

Honlapunk:
www.mecses.info

„Tegyünk közösen
azokért, akiket megvet
a társadalom.”

Mécses Szeretetszolgálat

Kedves Hírlevél Olvasók! Krisztusban Kedves Testvérek!
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Nagy öröm számomra, hogy a Mécses Szeretetszolgálat Magyar
Börtönpasztorációs Társaság megújul, és friss erővel igyekszik húsz
évvel ezelőtt kezdődő küldetését folytatni. A mai társadalmi-gazdasági
viszonyok között különösen fontos az a szolgálat, melyet a Mécses
magára vállalt. Kérem Önöket, figyeljék érdeklődéssel, szeretettel a
Társaság munkáját; lehetőségeikhez képest támogassák azt, és
amennyiben hívást éreznek, csatlakozzanak, hogy közösen tegyünk a
„betegekért”, a bűnösökért, akikért Jézus jött.

Telefonszám: +36 30 708 3317
E-mail: info@mecses.info
Facebook: http://www.facebook.com/mecses

Dr. Beer Miklós püspök, védnök

Istenünk, óvjad azokat, akiket a föld népe kitaszít!

www.mecses.info

www.facebook.com/mecses

Támogassa céljainkat, segítse munkánkat
ANYAGI TÁMOGATÁS

Támogassa a
Mécses
Szeretetszolgálatot

A Mécses Szeretetszolgálat közvetlen
bankszámlaszáma:
OTP Bank 11735005-20351858

OTP Bank

HITÉLETI KIADVÁNYOK
Kérjük továbbá anyagi támogatásuk
mellet, a plébániák, plébánia közösségek, civil szervezetek, oktatási intézmények, magánszemélyek és vállalatok
segítségét, hogy a börtönpasztorációs
feladatainkat Szentírásokkal, hitéleti
kiadványokkal segítsék.

11735005
20351858
Dizmász (Jobb Lator)

Köszönjük
áldozatos
hozzájárulását!

