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RENDÜNK NAGYOBB ELÖLJÁRÓINAK 

KEGYELEM ÉS BÉKESSÉG ATYÁNKTÓL, AZ ISTENTŐL! 

 

 

Kedves testvéreim! 

Jelen levelem célja, hogy megosszam a rend egészével egyik Fülöp-szigeteki isko-
lánk helyzetét, melyet a 2019. év végi Mindanao szigetét sújtó földrengéssorozat 
gyakorlatilag teljesen romba döntött: 4 nagy – egy 6,3-as és egy 6,9-es erősségű – 
földrengés, majd több mint 2000 utórengés két hónap leforgása alatt. A kiblawani 
Szent Kereszt (Holy Cross) iskolára gondolok. 

Kiblawan városa a Fülöp-szigeteki Mindanao-szigeten, Digos egyházmegyében ta-
lálható. Mindanao szigetén mi, piaristák két iskolával és egy „plébánia jellegű” in-
tézménnyel rendelkezünk. Davao városában építettünk egy új, tizenkét osztályos 
iskolát (Davaói Kalazancius Akadémia), a sziget fővárosától körülbelül másfél órá-
ra fekvő Kiblawanban pedig van egy középiskola, melynek ötven évre elvállaltuk a 
fenntartását (Szent Kereszt iskola), továbbá itt működik a Szent Gyermek „plébá-
nia” is. 

Mint említettem, a Szent Kereszt iskola az egyházmegye tulajdonában áll. Az egy-
házmegye ötven évre megbízta rendünket az iskola igazgatásával és gondozásával. 
A Fülöp-szigeteken ezt az intézményt minden piarista saját iskolánknak tekinti. A 
viceprovincia létrehozott egy hat szerzetesből álló közösséget az iskola szolgálatá-
ra. 

Az intézménynek majdnem 500 diákja van, 7. és 10. osztály közötti tanulók mind-
nyájan, akik a környék mezőgazdasági dolgozóinak gyermekei. Szüleik egyszerű 
emberek, csekély anyagi lehetőséggel, és a földrengések miatt most különösen is 
nehéz helyzetbe kerültek. Az egyházmegye keveset tud tenni az iskoláért, ugyanis 
szinte minden épülete megsínylette a földrengést. Az egyházmegye túlterhelt. 

Idén januárban lehetőségem nyílt ellátogatni az iskolába, és megismerhettem je-
lenlegi helyzetét. Időt szenteltünk annak, hogy megvizsgáljuk azokat a fő igényeket, 
melyekkel foglalkoznunk kell, ha szeretnénk, hogy a következő tanévben a diákok 
viszonylag rendezett körülmények között látogathassák már az órákat. 

Felsorolhatnám, mi mindenre van szüksége az iskolának, de úgy gondolom, erre 
most nincs szükség. Ha valaki mégis szeretné tudni a részleteket, forduljon hozzám 
bizalommal. Egy „ideiglenes”, mégis „tartós” megoldásban gondolkodunk. Jelenleg 
nem tudunk felhúzni új iskolát, bár erre lenne szükség, előre gyártott elemekből 
azonban talán tudunk olyan osztálytermeket és melléképületeket építeni, melyek 
évekre megoldják az iskola életét, egészen addig, míg nem születik új megoldás. 

Szeretnénk beavatni benneteket a részletekbe, hátha tartományi szinten láttok 
lehetőséget a segítségnyújtásra. Tisztában vagyunk azzal, hogy mindnyájan nehéz-
ségekkel küszködtök, de talán tudtok segíteni ennek az iskolának, hogy továbbmű-
ködhessen. 



 

Ahhoz, hogy az iskola a következő tanévben kinyithasson, a legsürgősebb szükség-
letek költségvetése 200.000 euró. Ebből a pénzből pótolni tudnánk a leomlott osz-
tálytermeket, és fel lehetne húzni a nélkülözhetetlen épületrészeket. Az osztály-
termek egyenként körülbelül 14.000 euróba kerülnek. Hátha vannak olyan tarto-
mányok, amelyek ki tudnak fizetni egy teljes osztálytermet, mások meg egy felet, 
mindenki a lehetőségeihez mérten. 

Ezzel fordulok most hozzátok. Gondoljátok át, tudtok-e segíteni Fülöp-szigeteki 
testvéreinknek abban, hogy a rájuk bízott gyerekek javára folytatni tudják misszió-
jukat ebben az iskolában. A következő tanév júniusban kezdődik, ezért ha időben 
akarunk végezni a munkálatokkal, a felújítást már március-április folyamán el kell 
kezdeni. 

Bármilyen felajánlást örömmel veszünk. Kérjük, hogy válaszleveleiteket Josep Ma-
ria Canet generálisi ökonómusnak címezzétek (economogen@scolopi.net). 

Nagyon köszönöm szolidaritást vállaló, segítő szereteteteket! 

Róma, 2020. február 1.  
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