Kedveseim,
Itt a Karácsony, és visszagondolok … a tényre, hogy Jézus valamennyiünkért született;
azért, hogy elhozza nekünk az Igazság, az Egyenlőség, a Béke, az Öröm és a Szeretet Jó
Hírét. Születése mindannyiunk számára felszólítás, hogy ki-ki megtegye a maga részét azért,
hogy ezek az alapvető emberi értékek mindenki számára valósággá váljanak. Igen, a
Karácsony a megújulás és megújítás ideje, hogy többek-jobbak legyünk!
Itt a Karácsony, és visszagondolok … arra a 35 000 gyerekre, akik az állam legkülönbözőbb
pontjain lévő, több mint 90 chatralaya-nkban élnek. A jó hír az, hogy ma már szép számmal
akadnak ezek között a gyerekek között olyanok, akiknek egykor, gyermekként a szülei szintén
itt éltek és tanultak. Tehát a gyermekek második, sőt néha már harmadik generációja van
velünk! Ez év áprilisában az indiai kormány végre törvénybe iktatta a tanuláshoz való jogot.
Az ESP-családban őszintén örülünk ennek, s jól tudjuk, hogy sok ember rengeteg erőfeszítése
termett végre gyümölcsöt! De ugyanakkor nehéz évünk is volt a most záródó, mert idén
először nem kaptunk támogatást az USA-beli Katolikus Segély Szolgálattól, mely eddig
jelentős mértékben járult hozzá a chatralaya-kban lakók élelmezéséhez. Mindig hálával
fogunk emlékezni a KSSz sokéves bőséges és nagylelkű támogatására, de bizony most más
segítők után kell néznünk, legalábbis a következő öt évre.
Itt a Karácsony, és visszagondolok … Teréz anyára születésének 100. évfordulóján. Az
együttérzés, a szegények legszegényebbjeinek, az árváknak, a kitaszítottaknak, a
haldoklóknak nyújtott szolgálat emblematikus figurája volt ő, és az marad mindenkor!
Nővérei a Gujarat államban is megtalálható számos központjukban vidáman és jó szívvel
szolgálják haldoklók és árva gyermekek százait. Épp’ akkor, amikor ezt a levelet postára
adom, érkezett meg Ahmedabad-ba az ’Anya-expressz’ nevet viselő különvonat: a Teréz anya
életét, korát és munkásságát bemutató mobil kiállítás az indiai kormány méltó tisztelgése
őelőtte a centenáriumi évben.
Itt a Karácsony, és visszagondolok … saját édesanyámra. Szép kort, 87 évet megélve
november 14-én békésen elhunyt. Anyám nagyszerű asszony volt – négy gyermekének életre
szóló értékeket adott át, és keményen küzdött azért, hogy jó oktatásban részesülhessünk.
Halála váratlanul következett be, és mindannyiunkat sokkolt; de őszinte örömömre a
közelében lehettem, amikor meghalt. Azt is jelképesnek látom, hogy az Indiában ünnepelt
Gyermekek Napján távozott közülünk. Csatlakozzatok hozzám és családom többi tagjához, és
együtt adjunk hálát élete ajándékáért az Istennek!
Itt a Karácsony, és visszagondolok … a pappászentelésemre. Április 27-én volt 25 éve, hogy
felszenteltek. Nagyon sok mindenért kell hálát adnom, mert ahogy visszatekintek, az Úr
bőséges áldásával eltelt időnek látom ezt a negyedszázadot. Sokan és sokféleképpen kísértek
eddigi utamon. Mindegyiküknek nagyon köszönöm, és kérem Isten áldását rájuk, családjaikra
és munkájukra.
Itt a Karácsony, és visszagondolok … Ahmedabad nagyszerű városára, mely 1974 óta az
otthonom. Néhány hónap múlva 600 éves lesz a város – s ez vitathatatlanul komoly
teljesítmény. Egy jóakaratú mogul uralkodó, Ahmed Shah alapította, aki észak-gujarati
fővárosát hindu felesége születési helyéhez közelebbi pontra kívánta áthelyezni. Amikor a
Sabarmati folyó partjára ért, felfigyelt egy csapat nyúlra, melyek egy kutyát kergettek.
Elámult, és aztán úgy érezte: ha ez olyan föld, ahol a szelídek is képesek kiállni a jogaikért,
akkor itt kell új fővárosát megalapítania. Amint építkezni kezdett, saját maga és társai

számára egy mecsetet emelt, de ezzel egyidőben a feleségének egy hindu szentélyt építtetett,
hogy ő is bátran gyakorolhassa a maga hitét.
Itt a Karácsony, és visszagondolok … a gujarati katolikus újságra, a DOOT-ra (Hírnök),
melyet 100 éve indítottak útjára. Eredeti szándéka szerint a keresztény nevelést kívánta
segíteni. Ez a második legrégibb lap, melyet gujarati nyelven adnak ki, és bár sok nehézség
érte, ennek ellenére sosem szűnt meg. Ma szélesebb tematikát ölel fel, és sokkal nagyobb
olvasótábornak szól. 2011 elején az indiai kormány a DOOT tiszteletére egy emlékbélyeget
ad majd ki.
Itt a Karácsony, és visszagondolok … az ifjúságra, melyet az egész világ a középpontba
állítva ünnepel majd 2011-ben, a nekik szentelt esztendőben. Visszagondolok a saját
ifjúságomra, az Össz-Indiai Katolikus Egyetemi Szövetségben (AICUF) végzett munkámra,
aztán arra a számomra meghatározó évre, melyet Taizé-ben töltöttem, és az Ifjúsági
Világtalálkozó előkészítésén munkálkodtunk. Az elmúlt év októberében Észak-Kelet
Indiában, Shillongban voltam, ahol felkértek, hogy tartsak előadást az Indiai Katolikus
Ifjúsági Mozgalom találkozóján, melynek témája az „Éld a világot! Szabadítsd fel a világot!”
volt. Emlékezetes találkozásra került itt sor a Taizé-ből érkezett Ghislain, Patrick, Andreas és
André testvérekkel. Ez a találkozó élénk emlékeket idézett vissza a Taizé-ben töltött időmből.
És az a tény, hogy az ESP által Gujaratban szegény és peremreszorított fiatalok ezreinek
segíthettünk, őszinte öröm forrása.
Itt a Karácsony, és visszagondolok … így Rád is gondolok! Nagyon hálásak vagyunk, amiért
kísérsz és támogatsz bennünket erőfeszítéseinkben; köszönetet mondunk az áldozataidért, a
nagylelkűségedért, az imádságaidért és a jókívánságaidért. Mindez sokat jelent számunkra.
Kérünk, tégy így a jövőben is!
Itt a Karácsony, és előre is tekintek … előre az új, a 2011-es esztendőre. Karácsony bőséges
áldása kísérje a következő év minden napját!
Ismételt köszönettel, imádsággal és szeretettel üdvözöl
Fívéretek
Cedric Prakash

