
KÖSZÖNJÜK A NAGYBÖJTI 
GYŰJTÉST!

 
Az idén nagyböjtben, „Hol a te testvéred”  
elnevezésű akció alatt 474.637,00 dinárt gyűj-
töttünk össze a rászorulók javára. 

A Szerémségi Caritas a sokgyermekes csalá-
dok javára fordította. A beskai gyermekek a 
perselyekben összegyűjtött pénzből segítet-
tek egy családapának aki elveszítette a kezét 
és a lába is megsérült egy mezőgazdasági 
munka közben. Érdemes megjegyezni, hogy 
ezt maguk a gyermekek kezdeményezték.

A Belgrádi Érsekség területén azok kapták  
az összegyűlt javakat, akiket a plébániai  
Caritas-csoportok tartottak nyilván, mint  
rászorulókat. Így például a Krisztus Király  
plébánia önkéntesei ebédet szerveztek a  
hajléktalanok részére, utána pedig ruhákkal, 
lábbelivel és takarókkal látták el őket. Élel-
miszer csomagokat is adtak nekik, a Belgrádi  
Érsekség Caritasa jóvol-tából.

A Szabakai Egyházmegye és az Apostoli  
Egzarhátus Caritasa a támogatást az ukrajnai 
árváknak továbbították a „Gyermekek a gyer-
mekeknek” akció keretében. Az adományt az 

egzarhátus papnövendékei vitték el Ukrajná-
ba és adták át a kisgyermekes özvegyeknek.  
200 Euró segítséget kapott 9 különböző vallá-
sú és nemzetiségű 2-5 gyermekes özvegy.

Ezen kívül az Apostoli Egzarhátus területén 
összegyűjtöttek 1 tonna ruhaneműt és 200 
kg élelmiszert, amit szintén Ukrajnába küld-
tek el.

                                   Caritas Szerbia, 2015. 11. 12.

A SZENTATYA FELSZÓLÍTÁSA

„Nem menekülhetünk az Úr szava elől, az lesz 
a mérce, mely szerint megítél bennünket:  
adtunk-e enni az éhezőknek, inni a szomjazók-
nak, befogadtuk-e az idegent, felruháztuk-e a 
mezítelent, együtt voltunk-e a betegekkel és 
bebörtönzöttekkel. (vö. Mt 25 31-45) Minde-
nekfölött azt kérdezi, segítettünk-e másoknak, 
hogy megszabaduljanak a bizonytalanságtól, 
mely elkeseredésbe hajtja őket,  ami gyakran 
elmagányosodás forrása; segítettünk-e legyőz-
ni a közömbösséget, melyben milliók élnek,  
különösen gyermekek, akik meg vannak fosztva 
az alapvető eszközöktől, melyekkel megszaba-
dulhatnának a szegénység bilincseitől; közel 
voltunk-e a magányosokhoz, a szomorúakhoz; 
megbocsátottunk-e azoknak, aki megsértettek 
bennünket, elutasítottuk-e a harag és gyűlölet 
minden formáját, ami az erőszakhoz vezetne; 
türelmesek voltunk-e, amint az Isten türelmes; 
Imáinkban átadtuk-e testvéreinket az Úrnak.  
E »kicsik« mindegyikében Krisztus van jelen.  
Az ő teste lesz látható a kínzottak, összetörtek, 
ostorozottak, alultápláltak, elűzöttek... testé-
ben, hogy felismerjük, megérintsük, és gondos-
kodjunk róla. Ne feledjük Keresztes Szent János 
szavait: »Amikor az evilág elhagyására készülő-
dünk, a szeretet alapján leszünk megítélve«”

Ferenc Pápa, Az irgalom Arca.  
A rendkívüli szentév meghirdetésének bullája
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„Éhes voltam és adtatok ennem;
szomjas voltam és innom adtatok;

idegen voltam és befogadtatok;
mezítelen és felruháztatok;

beteg voltam és meglátogattatok;
börtönben és eljöttetek hozzám.

Bizony mondom nektek, bármit 
tettetek a legkisebb testvéreim 

közül eggyel is, nekem tettétek!”
(Mt 25, 35–40)

NYISSUK KI SZÍVÜNKET

Az Európába hömpölygő menekültek arra 
szólítanak bennünket, hogy megnézzük, nem 
lettünk-e idegenek egymásnak itt Európában. 
Mintha nemcsak azok lennének idegenek, akik 
a távolból jönnek, hanem családon belül, a 
plébániákban sem ismerjük elég jól egymást. 

„Az Evangélium arra hív bennünket, hogy 
»felebarátja« legyünk a legkisebbeknek, el-
hagyatottaknak, reményt nyújtsunk nekik és 
ne csak mondjuk: bátran, légy türelmes...”, 
- mondja Ferenc pápa. Az idei Caritas napon 
még jobban meg akarjuk nyitni a szívünket a 
felebarátok felé.
 
A ti segítségetekkel többet tehetünk. Jó alkalom 
ez, hogy egymást ösztönözzük az irgalmasság 
testi és lelki cselekedeteire, segítve az éhező-
kön, szomjazókon, mezteleneken, betegeken,  
a börtönben sínylődőkön. 

Több információt kaphat: Caritas Srbije
11000 Beograd, Visegradska 23,
secretariat@caritas.rs, www.caritas.rs
Nyomtatta: Caritas Valjeva

Segítsetek a Caritasnak,  
hogy segíteni tudjon! 
Ezen a számlán tehetitek: 

220-112163-96
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?MIT TEHETEK ÉN... 

 Beszélgess a plébánosoddal.

 Ismerd meg jobban a gyermekek, ifjak, idősek, 
a házastársak, idegenek, szegények és betegek 
helyzetét és szükségeiket a plébániádon.

 Szólítsd együttműködésre a barátaidat, 
vegyétek észre, mit tehettek.

 Nyújts pénzbeli segítséget a Caritas napján.

 Működj közre az étel, ruha, játékok stb.  
gyűjtésében plébánián élő rászorulók javára.

 Együttműködve az önkéntesekkel gyűjtsétek 
az újrahasznosításra alkalmas műanyagot,  
papírt, stb. Az így szerzett pénzzel segíthettek 
a rászorulókon.

 Nagyobb szükség esetén segítséget kérhettek 
az egyházmegyei vagy országos Caritastól.

 Kövesd nyomon a honlapot: www.caritas.rs
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