A Valjevoi Caritas személyzetének
tapasztalatai
- Hogyan teltek a Caritas személyzetének
napjai az árvíz idején?
Dušan: »A reggeli megbeszélés és a
kitűzött feladatok ismertetése után a
terepen dolgozó munkatársaink a helyi
lelkésszel és a Caritas Igazgató
bizottságának elnökével az árvízsújtotta
terepre indultak a segély kiosztása, a
károk felmérése, de nem utolsó sorban a
károsultak pszihoszociális gondozása
végett, néhány együttérző szó erejéig. A
terepi munka bár nagyon fárasztó és
kimerítő, a nehéz élethelyzetben lévő
emberi sorsok láttán, serkentőleg is hat,
mert érezzük a segítségre szorulók őszinte
háláját.«.

Az egyházmegyei Caritas szervezetek
által begyüjtött segély
A Szerbia területén működ egyházmegyei Caritas
szervezetek
mind
bekapcsolódtak
az
árvízkárosultak
megsegítésére
szervezett
gyűjtésbe.
A Szabadkai Egyházmegyei Caritas összesen
1.181.000 dinárt és 4 tonna élelmiszert, vizet,
tisztálkodási szereket, pelenkákat és ruhaholmit
gyűjtött össze 200.000 dinár értékben.
A Nagybecskereki Egyházmegyei Caritas 4.500
eurót gyűjtött össze, amelyb l 80 Obrenovaci
árvízkárosult házának szárítására elfogyasztott
villanyáram árát térítette meg. A plébániák hív
közösségei 3,5 tonna ruházati cikket, takarót,
élelmiszert és tisztálkodási szert gyűjtöttek össze.
A Szerémségi Caritas 3.170 eurót gyújtött össze
és
400.000
dinár
értékben
élelmiszert,
tisztálkodási szereket és ruházati cikkeket a
károsultak részére. A segélyt a szerémségben lév
Jamena helység árvízkárosultjainak megsegítésére
fordították.
Az Apostoli Egzarhátusi Caritas 13 parókiájáról
329.Ő30 dinárt gyűjtött össze, valamint 23Ő.7ő0
dinár értékben élelmiszereket, ruházati cikket és
lábbelit gyűjtöttek a rászorulóknak.
A
Belgrádi
Érsekségi
Caritas
pénzt,
élelmiszereket, tisztálkodási szereket és ruházati
cikkeket gyűjtött Ő00.000 dinár értékben.

A PLÉBÁNIAI CARITAS
EREJE

Segítsük a Caritast, hogy
segíthessen!
Befizetési segély számlaszám:

220-112163-96
További információk: Szerbiai Caritas
Višegradska 23, 11000 Beograd
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Nyomtatta: Valjevoi Caritas
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Kedves Testvéreim!
A májusi nagy árvíz meglepett bennünket.
Váratlanul, nagy sebességgel és pusztító
er vel érkezett. Nem csak anyagi javakat
árasztott el és semmisített meg, hanem emberi
életeket is követelt.
A nagy tragédi és még nagyobb szolidaritás
Azokban a napokban döbbentünk rá mi is a
szolidaritás, segítség, önkéntesség és végül a
gyors és jól megszervezett segélynyújtás.
Különösen hálásak vagyunk az Isteni
sugallatért:
- mert mindannyiunkban azonnal fellángolt
a szolidaritás;
- mert már az els vasárnap május 18-án és
szerdán május 25-én Ferenc pápa imára
és adakozásra szólította fel a híveket;
- mert a Nemzetközi Caritas azonnal
segítséget küldött különböz formában és
tanácsokkal látott el bennünket;
- mert az egyházmegyék gyűjtéseket
szerveztek;
- mert a Plébániai Caritas szervezetek
különösen a sabaci és a valjevoi azonnal
segítettek a rászorulókon.
Röviden: májusban és az azt követ napokban
nagy tragédia ért bennünket, amely még
nagyobb összefogásra sarkalt bennünket.
Nem csodálhatjuk eléggé ezt a nagy
szolidaritást.
A legfontosabb kérdés most számunkra:
MI LESZ A JÖV RE VONATKOZÓ
VÁLASZUNK?!
Azokban
a
napokban
sajátkezűleg
kitapinthattuk,
megtapasztalhattuk
a
PLÉBÁNIAI CARITASOK EREJÉT.
Nem tudjuk, hogy mit rejt számunkra a jöv .
Tanúi vagyunk a sok elemi csapásnak, tanúi a

szegénységnek,
függ ségeknek,
családi
gondoknak, a magányos elhagyott id seknek,
a betegségnek; -sok testvérünk segítségre
szorul.
Vakokká és süketekké válhatunk e a
segélyezésük helyett?
A Plébániai Caritas - amely szeretetet jelent a
Krisztusi hív k közössége – alkalmas arra,
hogy jól szervezett igazi ER forrásává
váljon.
A PLÉBÁNIAI CARITAS megtalálja a
megfelel
megoldást
a
rászorulók
megsegítésére!
A 2014-es évben élesszük fel plébánia
közösségeinkben a CARITAS EREJÉT.
Mons. Stanislav Hočevar, Belgrádi érsek
és a Szerbiai Caritas elnöke

Lelkesít visszhangok
»Az osztrák állam nagy figyelemmel
kisérte az árvíz okozta fejleményeket
Boszniában és Hercegovinában, valamint
Szerbiában és azonnal gyorssegélyt
küldött az árvíz sújtotta területekre. Ez
alkalommal példamutató összefogással,
azonnal segélygyűjtési kampányt indítottak
az osztrák vállalatok, mint például a
Raiffeisen, a civil szervezetek, a Caritas
és a Vöröskereszt (...). Örvendetes, hogy
ma a helyszínen láthatjuk a begyűjtött
segély
és
adományok
helyes
felhasználását«.
Sebastian Kurz,
Osztrák külügyminiszter

»Hálásak
vagyunk
osztrák
barátainknak nemcsak a gyors segély
és pénzadományokért, valamint a
ment alakulatok küldéséért, hanem
mindazért is amit a Caritas tett...«.
Aleksandar Vučić, Szerb kormányf

Aleksandar Vučić találkozója Mons.
Orlando Antonini apostoli nunciussal.
»Vučić
kormányfő
megköszönte
a
nunciusnak az önzetlen segítséget, amelyet
az árvíz ideje alatt nyújtottak, és értesítette
őt
a
területek
újjáépítésének
folyamatairól«. Blic újság

»Húsz napig nem tudtunk kimenni az
udvarra, mert a víz lassan apadt. Négy
nappal ezelőtt kezdhettük meg a ház
rendbehozását, amikor a „Caritas“-tól
építőanyagot kaptunk. Egyedül semmit
sem tudtunk volna tenni, mert az
édesanyám 10.000 dináros nyugdíja az
egyedüli pénzforrásunk«. D.K. (Šabac)

Én hogyan segíthetek?
 Beszélj a plébánosoddal.
 Biztasd közreműködésre a
barátaidat.
 Adakozz a Caritas hetében
 Jelentkezhetsz az Egyházmegyei
illetve a Szerbiai Caritasnál.
 Kísérd a www.caritas.rs honlapot.
 2014. legyen történelmi év, a
PLÁBÁNIAI CARITASOK éve.

