
A
 m

ál
ta

i m
is

sz
ió

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Cím: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58–60.
Telefon: +36 (1) 391 4700
Fax: +36 (1) 391 4728
E-mail: info@maltai.hu
www.maltai.hu

A kiadványban megjelenô képek 
a Szeretetszolgálat gondozottjairól 
és önkénteseink áldozatos 
munkájáról készültek.

A bizalom
jelképe



A máltai misszió
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„A Magyar Máltai Szeretetszolgálatot küldetése 
a hit védelmére és a szegények megsegítésére 
szólítja. Az örök életbe vetett hite alapján megkérdô-
jelezhetetlen bizalommal hagyatkozik a gondviselô 
Istenre. Eközben a jelen szorongatta tásaiból
kibontakozó szebb jövendô ígér etét a világban élô 
elszánt munka társai hordozzák, akik nem csodaváró 
tétlenséggel hivatkoznak a Gondviselésre, hanem 
hisznek abban, hogy minden bizonytalanságunk, 
minden lemaradásunk és csôdünk ellenére Isten 
szeretete hordoz minket.”

 |   Kozma Imre atya
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A máltai misszió
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

a kilencszáz éves Szuverén Máltai 

Lovagrend magyarországi segélyszerve

zete. A Szeretetszolgálat katolikus 

szervezet, amely Nagycsütörtököt tartja 

kiemelt ünnepének. Nagycsütörtök 

templomi hagyományának része a 

lábmosás szertartása, amely a szeretet 

és az alázat sajátos krisztusi jelképe.

Jelmondatunk: A hit védelme és a 
szegények szolgálata. Jelképünk 
a nyolcágú máltai kereszt, melynek 
ágai a nyolc evangéliumi boldog-
ságot jelentik. 



A segítségnyújtás elsô lépése a befoga

dás, a második a jelenlét, a harmadik 

a kísérés. Kozma Imre atya ezt úgy fogal

mazta meg, hogy nem lehet másképp 

segíteni a másik emberen, csak úgy, 

ha találkozunk vele. Valójában csak 

azt fogadjuk be, akit beengedünk az éle

tünkbe. Ez az elv jelenik meg a jelenléten 

alapuló munkánkban, melynek során 

a Máltai Szeretetszolgálat képviselôi az 

adott közösség mindennapjainak része

seivé válnak, megismerik gondjaikat, 

szembesülnek az elôttük álló kihívások

kal. Tevékenységüket a kísérés jellemzi. 

A segítônek elég közel kell lennie, hogy 

részleteiben lássa a bajokat, de kellô 

távolságot is kell tartania, hogy az egé

szet se tévessze szem elôl. A szeretet

teljes alázatot jelképezô gesztus a máltai 

szervezet számára azt jelenti, hogy a 

segítôknek mindig készen kell állniuk 

a lehajlásra is.
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48600
keletnémet menekült

ellátásának megszervezése
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A Máltai Szeretetszolgálat küldetésébôl

adódó feladatai mindig az emberrôl 

szólnak, és lehetôség szerint személyre 

szabott segítséget kínálnak. Sokszor 

bebizonyosodott már, hogy nincsenek 

univerzális, mindenkinél alkalmazható 

megoldások, a problémákra személyes, 

vagy legalábbis helyi válaszokat kell 

találni. 

Hogyan segítünk?
A Máltai Szeretetszolgálat mindennapos

tevékenységét egyfajta folyamatos 

válság  kezelés jellemzi: ételt és ruhát 

osztunk, szállást kínálunk a fedél nélkü 

li eknek, ügyet intézünk az arra képtelen 

emberek helyett. A válság kezelés ilyen A Szeretetszolgálat a

900 
éves

Szuverén Máltai 

Lovagrend magyarországi

segélyszervezete
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értelemben azt jelenti, hogy a bajba 

jutottak elôtt mindig nyitva áll egy ajtó, 

van egy bármikor felhívható telefonszám, 

van hová fordulni a segítség re szorulók

nak. Maga az adomány jóformán bármi 

lehet: téli tüzelô, jogi tanács, éjszakai 

menedék, orvosi ellátás vagy éppen 

lelki vigasz. A Szeretet szolgálat esély

teremtô törekvéseinek fontos eleme a 

Nevelôszülôi mintaprogram, a gondozott 

gyerekek családban való elhelyezése és 

felnevelése. Intézményeink és önkéntes 

csoportjaink segítô tevékenysége 

mindig az emberre irányul. Ennek ékes 

jele, hogy a Máltai Szeretetszolgálat 

csináltatott elôször szemüveget hajlék

talan emberek nek. Mi vezettük be 

Magyar országon a jelzôrendszeres házi 

gondozást, nyitottuk az ország elsô 

kerekesszékjavító mûhelyét. 

Programjaink súlyos társadalmi problé

mákra keresnek gyakorlatias válaszokat. 

Így indultak útjukra a cigánytelepeket 

és a szegregált közösségeket elzáró 

lát hatat lan falak lebontását célzó integrá

ciós programok, és a nyomor felszámo

lására irányuló modellkísérleteink. 

Az igazi segítség nem csupán
a pillanatnyi szükséget enyhíti,
hanem megôrzi a közösségi 
értékeket és egyben tartja a
családokat is.
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A másokért önzetlenül
tevékenykedô emberek
ezrei a Máltai Szeretet-
szolgálatnál találták 
meg azt az ügyet, 
amelyet személyesen is 
a sajátjuknak éreznek. 

Évente átlagosan

300 000 

zarándok

egészségügyi felügyelete

a csíksomlyói búcsún



A tarnabodi és erki Befogadó Falu 

Program, a monori cigánytelepen, 

a pécsi Györgytelepen vagy a veszprémi 

Pokoli toronyban zajló integrációs 

program alapja a folyamatos jelenlét 

az ott élô emberek között. 

Missziónk része a társadalom meg

szólítása, az emberek bevonása a segítô 

programokba. A karácsonyi Adni öröm! 

akcióban adományozók tízezreitôl 

gyûjtünk tartós élelmiszert, amit rászoru

lók tízezreinek továbbítunk. Széles körû 

támogatás mellett zajlik a Látás ajándék

ba! programunk, melynek során szegény 

családok gyermekeinek szemüvegeit 

készítjük el. 
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A másokért önzetlenül
tevékenykedô emberek
ezrei a Máltai Szeretet-
szolgálatnál találták 
meg azt az ügyet, 
amelyet személyesen is 
a sajátjuknak éreznek. 
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kenységében a kezdetektôl meghatározó 

szerepet játszanak az önkéntes segítôk. 

Valamennyiük életét áthatja a jézusi

gondolat, mely szerint életünkhöz, 

külde tésünkhöz hozzátartozik a másik 

emberért vállalt áldozat. Idôt, energiát, 

fáradságot nem kímélve teljesítik 

szolgálatukat napról napra, hétrôl hétre. 

Folyamatos jelenlétük, áldozatvállalásuk 

éppúgy hozzátartozik a Máltai Szeretet

szolgálat küldetéséhez, mint az elesettek 

felemelése, a rászorulók megsegítése. 

Tevékenységük rendkívül sokrétû. Van, 

aki beteget gyógyít, van, aki ruhát oszt. 

Van, aki zsíros kenyeret készít hajléktalan 

embereknek, van, aki eladósodott csalá

doknak segít betartható költségvetést 

összeállítani. Van, aki mentôautót vezet, 

van, aki bukdácsoló gyerekekkel tanul 

délutánonként. 

A Szeretetszolgálat
Az adomány voltaképpen nem más, 

mint egy olyan ajándék, amely egyaránt 

örömöt okoz az adományozónak és a 

megajándékozottnak. Ezt a fajta kapcso

latot jeleníti meg az önkéntes feladat

vállalás, ennek erejét mutatja, hogy a 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat tevé

Évente közel

500 000 

kelet-afrikai gyermek

higiénés szükségleteinek 

biztosítása
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Hogyan segítünk?
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

az ország egyik legnagyobb karitatív 

szervezete, amely több mint kétszáz 

intézményi szolgáltatást mûködtet, és 

ezeken keresztül évente több százezer 

embernek nyújt közvetlen segítséget. 

A hajléktalanellátás, az idôsgondozás, 

a fogyatékosokat ellátó intézmények, 

a család gondozás, az iskolák és a 

gyerekintéz mények keresztény szellemi

ségen alapuló szolgálatot végeznek. 

A klasszikus karitatív tevékenység, 

az adományok gyûjtése és szétosztása 

a máltai csoportok feladata. Ezek 

csaknem száz ötven helyszínen tevé keny 

 kednek.  A ruha és ételosztás mellett 

idôs embereket látogatnak, rászoruló 

családokat támogatnak, bajba jutott 

embereknek segítenek.

Kizárólag önkéntesek
szolgálnak a máltai mentôn 
és a missziós orvoscsoportban, 
önkéntesek mûködtetik a 
tea járatot és üzemeltetik 
a leghidegebb idôszakban 
átmenetileg nyitott menedék-
helyeket. 



Magyar Máltai Szeretetszolgálat
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A kiadványban megjelenô képek 
a Szeretetszolgálat gondozottjairól 
és önkénteseink áldozatos 
munkájáról készültek.
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           Hogy a holnap jobb legyen


