
 

 

Tisztelt Hölgyem / Uram! 

Kedves Testvér! 
 

Örömmel értesítem, hogy – több évtizedes hagyományainkhoz híven – a 2017. 
évben is csatlakozunk az Ökumenikus Világimanap globális alkalmához. A 2017. 
március 03. pénteki, 24-órás, föld körüli imalánc a Fülöp-szigeteken élőkért fog 
szólni. A Fülöp-szigetek különböző felekezetű asszonyainak csoportja a társadalmi 
igazságosság témakörét állítja ebben az esztendőben a világ figyelmének fókuszába. 

Azt, hogy ezt a csodálatosan szép, színes és tartalmas liturgiát most a kezünkben 
tarthassuk, több éves előkészítő munka előzte meg. Amikor hozzáfogtak ennek 
megírásához az ott élő asszonyok, még alig ocsúdtak fel a Haiyan tájfun okozta 
természeti katasztrófából. A hatalmas pusztítás okozta anyagi károkból való talpra 
állás lassú folyamat, az amúgy is nehéz körülmények között élő lakosság számára. 
Ezt a társadalmi-lelki állapotot igyekezett megragadni a Máté 20,13 alapján feltett 
kérdés: „Igazságtalanul bánok én Veled?” És ezt a kérdést szimbolizálja a 
borítókép – a fél szemét eltakaró, mérleget a kezében tartó Justitia alakjával a 
középpontban. 

2017. január 28. szombati napjára szervezzük szokásos Budapesti Előkészítő 
Konferenciánkat azzal a céllal, hogy olyan háttér ismereteket, érdekes 
információkat, praktikus tanácsokat adjunk át, amelyek segítenek megérteni a 
liturgia üzenetét és megszervezni a helyi alkalmat márciusban. A konferencián való 
részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött, ezért kérjük, hogy részvételi 
szándékát mielőbb jelezze felénk 2017. január 20-ig, az alábbi űrlap kitöltésével: 

https://docs.google.com/forms/d/1ReMqrmNrLJ5iIAvuhmD-
TYm91fC3lT9vjP6AskhZPug/viewform?edit_requested=true 

Az Előkészítő Konferenciának létrehoztunk egy Facebook-eseményt is, ahol a 
rendezvénnyel kapcsolatos információkat, esetleges változásokat fogjuk közzétenni. 
Ezért kérjük, részvételi szándékukat azzal is erősítsék meg, hogy csatlakoznak a 
Facebook-eseményhez itt: 

https://www.facebook.com/events/345605262469707/  

Lépést tartva az infokommunikációs technológia fejlődésével, az idei évtől már 
Facebook-on is elérhetőek a vagyunk. Az Ökumenikus Világimanap – WDP HU 
nevű Facebook-oldalunkon az egész év során, folyamatosan teszünk közzé 
információkat a Világimanappal kapcsolatosan. Fotógalériánkban hasznos 
információk érhetőek el az egyes képek mellett. Kérjük, látogassanak el oldalunkra 
és csatlakozzanak, hogy könnyebben kommunikálhassunk: 

https://www.facebook.com/vilagimanap/ 

Az idei év másik nagy technológiai újítása részünkről, egy önálló weboldal 
létrehozása, amely egyelőre még fejlesztés alatt van. Az alkalomra való felkészülést 
segítő anyagok azonban már elérhetőek a szokásos helyen, a MEÖT Női 
Bizottságának oldalán. A felkészülést segítő anyagokat folyamatosan töltjük fel ide: 

http://www.meot.hu/noim/vilagi2017noi 

Egészségükre és munkájukra Isten áldását kívánva, meghitt adventet kívánok! 

Szederkényi Kornélia 
MEÖT Női Bizottság / Világimanapi Munkacsoport 
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