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Hetven éve, 1950-ben oszlatta fel a kommunista államhatalom a
szerzetesrendeket. Az így keletkezett vákuumban szükség volt
otthonra, biztonságra, közösségre: ezért a célért alakult meg
Szolgálatunk.
Hét évtized kemény munkája áll mögöttünk: ez alatt sokat
fejlődtünk, tanultunk. Az időseken kívül foglalkozunk súlyos
fogyatékossággal
élőkkel,
daganatos
gyermekekkel
és
hozzátartozóikkal, illetve nehéz sorsú családokkal is. Az utóbbi évek
során szakmai központtá fejlesztettük a Szeretetszolgálatot: a
demencia, az idősgondozás és a családok segítésének szakértőivé
váltunk, és – Magyarország legrégebbi egyházi szakmai
szervezeteként – ezt a fejlődést továbbra is különösen fontos
célkitűzésünknek tekintjük.
A születésnap méltó arra, hogy megünnepeljük. Ünnepség-sorozatunk első
állomása jászberényi otthonunk Szent Klára Napja volt. Az Otthon története
az 1950-ben a ferences rendházba internált szerzetesek érkezésével
kezdődött, akik méltatlan körülményeiket is méltósággal és szeretettel,
egymást és környezetüket segítve viselték. Tanúságot tettek a hiteles
keresztény életről az elnyomásban is: a jászberényi „II. sz. Állami Szociális
Betegotthon” a kedvesnővérek otthonaként mindig is menedék volt a
környékbeliek számára is. Immár hetven éve nyújt tehát menedéket és
otthont, szeretetet és törődést a 2007. augusztus 11-től Assisi Szent Klára nevét
viselő otthonunk. Jelenleg 135 testvérünkről gondoskodnak – mint eddig is:
szívvel, szakértelemmel, szeretettel.
Köszönjük a nővéreknek, az őket segítőknek, minden jószándékú
embertársunknak a sok évtizednyi állhatatos szeretetet: az ő segítségükkel
épülhetett – Szántó József apát úr szavaival élve – a szétszóratás és üldöztetés
ördögi művéből a Szeretetszolgálat Istent dicsőítő valósága. Bízunk a
Mindenható segítő kegyelmében a jövőt tekintve is.
Non est volentis, neque currentis, sed miserentis Dei.

AUGUSZTUSI ÜNNEPEINK
Augusztus 15. Nagyboldogasszony ünnepe
Mit is ünneplünk ezen a napon? Egy teljessé lett életet. Az, akit Isten megkímélt a
bűntől, megóvta a halál pusztító következményeitől. Testestől, lelkestől felvétetett a
Mennybe. Az, aki egész életében Istennek és Istenért élt, élete végén megkapta azt a
lehetőséget és ajándékot, hogy egy örökkévalóságon át Istennel lehessen.
Ez az ünnep a reménységet jelenti a hívő ember számára, hiszen hisszük és
reméljük, hogy földi életünk után mi is elnyerjük Isten színelátásának örömét.
Augusztus 20. Szent István király ünnepe
Ezen a napon ünnepeljük népünk első és szentéletű királyát, a keresztény magyar
állam megteremtőjét és Magyarország fővédőszentjét, a szerető férjet és családapát.
Ő volt, aki remek érzékkel felismerte, hogy a magyarságnak csak akkor van jövője,
ha keresztény népként a nyugati kultúrkörbe tagozódik bele. A hagyomány szerint
II. Szilveszter pápától kapott koronát.


ADD URAM-IMA
Add Uram, hogy jó lehessek,
sohase gyűlöljek, csak szeressek,
virágot lássak télben, hóban,
ne higgyek a rosszban, csak a jóban.
A kenyérnek falatját megbecsüljem,
a szenvedők könnyét töröljem,
a holnaptól sose féljek,
az embernek jobb jövőt reméljek.
Uram, ki fönt vagy a Mennyekben,
úgy tudjak hinni rendületlen,
hogy mindig jó lehessek,
sohase gyűlöljek, csak szeressek!

