
Meghívó 
 

Szeretettel hívunk Benneteket egy közös beszélgetésre, 2015. február 8-án este  
az emberkereskedelem elleni küzdelem világnapján. 

 
Dátum: 2015. február 8. vasárnap 21:00 (20-as mise után)  
Helyszín: Loyola Café (1085 Budapest, Horánszky utca 20.) 
 
„A világ minden részén tiszteletben kell tartani az emberek sérthetetlen méltóságát, soha nem szabad férfiakat és 
nőket eszközként használni. Egyesíteni kell erőinket ennek az emberiség elleni bűnténynek a leküzdésében, az 
áldozatok kiszabadításában. Meg kell állítani ezt, az egyre agresszívabb bűntettet, amely nem pusztán az egyes 
személyeket, hanem a társadalom alapvető értékeit, a nemzetközi biztonságot és az igazságosságot is fenyegeti, 
csakúgy, mint a gazdasági életet, a családot és magát a társadalmi együttélést is.”  

Ferenc Pápa (2013. december 12., az új szentszéki nagykövetek látogatásán)  
 
A téma fontosságát Ferenc Pápa is többször kiemelte. 2015-től ezt a napot az emberkereskedelem 
elleni küzdelem világnapjának nyilvánította. Közös összefogásra és imádságra hívja az egész világot. 
 
Program: 

 Filmvetítés - rövid 5 perces összefoglaló az Emberkereskedelem: Összetört Álmok sugárútján 
c. filmből (készítette: Baptista Szeretetszolgálat, Kárpát Press)  
Teljes film: https://www.youtube.com/watch?v=Oe6Gih0PV0s 

 Csapó Emma, a Kiút Veled Egyesület vezetője beszél tapasztalatiról, munkájáról, 

 kötetlen beszélgetés a témában. 
 
 

SÁRA team: Egy reflexiós csoport. Olyan nővérek hívták életre, akiket érzékenyen érint az 
emberkereskedelem témája, és szeretnék felhívni erre mások figyelmét is. Jelenleg 5 nővér, 5 külön 
kongregációból (Congregatio Jesu, Szalvátor Nővérek, Jézus Kistestvérei, Jó Pásztor Szeretetéről 
nevezett Miasszonyunk Kongregáció, Keresztes Nővérek), valamint Csapó Emma világi munkatárs (2 
gyermek édesanyja) működnek együtt, bekapcsolódva a nemzetközi munkába is (RENATE, 
SOLWODI). A team tagok távolabbi célja, megtalálni azokat a módokat, amelyek valódi segítséget 
nyújthatnak a bajba jutottaknak. 
 
A team tagok bíznak abban, hogy a jövőben létrejöhet egy hosszú távú, a kongregációk és világiak 
közötti együttműködés a közös cél megvalósítása érdekében. Ezért nyitottak a témában érdeklődő más 
szerzetesrendekkel, világiakkal való együttműködésre. 
 
Csapó Emma: Kiút Veled Egyesület vezetője, aki a több mint 20 évvel ezelőtti alapítás óta az egyesület 

munkatársa. A szervezetet a Jó Pásztor Nővérek laikusokkal közösen alapították. Megszervezték az 

utcai missziót, és éveken keresztül kísérték a prostitúcióból kiszabadulni szándékozó nőket, munkát, 

szállást, szociális és mentális segítséget adva nekik.  

 
Bízva a személyes találkozásban, szeretettel várunk 
 
SÁRA team 

https://www.youtube.com/watch?v=Oe6Gih0PV0s
http://www.congjesu.hu/
http://www.sds-hungary.hu/
http://www.buonpastoreint.org/
http://www.buonpastoreint.org/
http://www.keresztesnoverek.eu/
http://www.renate-europe.net/
http://www.solwodi.de/

