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Szerkesztők! 

PROGRAMOK 

Írta: Szekeresné Ági 

Karitász Csoport Vezető 

 

AMIT LEGKISEBB TESTVÉREIM KÖZÜL EGGYEL IS 

TETTETEK, VELEM TETTÉTEK.”… 

(Mt 25, 40) 

A csoportnak jelenleg 8 aktív tagja van, alkotó délutánok és 

nagyobb akciók során többen is bekapcsolódnak a munkánk-

ba. Havi rendszerességgel tartunk összejöveteleket, hogy 

megbeszéljük a tennivalókat, kiosszuk a munkákat, és közö-

sen imádkozzunk. A kezdetekhez képest folyamatosan bő-

vülnek a feladatok s az önkéntes segítők egyre több időt, 

energiát áldoznak erre a szolgálatra.  

      Kapcsolatban állunk a helyi szociális intézményekkel, is-

kolákkal, óvodákkal. Rajtuk és a testvéreken keresztül kapunk 

jelzéseket rászorulókról, szükséget szenvedőkről, és a temp-

lomban kihelyezett „információs-láda” is segítség-kérések, 

felajánlások gyűjtőhelye. 

      Minden esetben személyes kapcsolatot igyekszünk kiépí-

teni a hozzánk fordulókkal, átbeszéljük a megoldásokat, 
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együtt keressük a szükségből való kiutat, lehetőségeket, tanácsot adunk. Anyagilag közvetve se-

gítünk: kiváltjuk a gyógyszereket, tüzelőt, élelmiszert vásároltunk, iskolakezdési támogatást ad-

tunk. Egy nagycsaládban élő kisgyermekek iskolai étkezését kifizettük, vonat ill. BKV jegyet vál-

tunk. 2013-ban két, nagycsaládban élő kisgyermeknek a szemüvegeik elkészítéséhez járultunk 

hozzá 50.000Ft-tal, egy több gyermeket nevelő édesapa alvást-segítő lélegeztető-gépének megvá-

sárlásához 40.000Ft-ot adtunk, villanyszámla kifizetésben 15.000Ft-tal segítettünk. Krízishelyzet-

be, adósságcsapdába került családoknak segítünk támogatási lehetőségeket felkutatni. Csopor-

tunk nem rendelkezik nagyobb anyagi tőkével, ezért a kiutak keresésével próbálunk a nehéz 

helyzetben lévő családoknak segíteni. 

Továbbra is megrendezzük negyedévente az idősek délutánját, amelyet nagy örömmel vesznek a 

résztvevők. Szentmise és szeretet-vendégség minden alkalommal van, a „műsoros”- program te-

szi változatossá a találkozókat. A kisiskolás és óvodás gyermekek műsora és a hangszeres pro-

dukciók vagy a vetítettképes előadások nagy sikert aratnak. Az idősek közül többen csak ezeken 

az alkalmakon vesznek részt szentmisén, egészségi állapotuk illetve idős koruk miatt, ide is au-

tóval hozzuk el őket. Őket húsvétkor és karácsonykor otthonukban meglátogattuk, szeretet-

csomagot is készítettünk számukra. Két idős testvérünknek rendszeresen segítünk a bevásárlás-

ban is. 

2013-ban kétszer szerveztünk ruhagyűjtést a helyi és hazai rászorulók részére. 

 Február végén megkereste Karitasz csoportunkat a nógrádmarcali egyesület vezetője, hogy - 

hosszabb szünet után - folytatják működésüket, és ehhez a segítségünket kérik. A Húsvét utáni és 

a karácsony előtti gyűjtés során sok ruhanemű, játék, mosógép, TV, konyhai eszközök gyűltek 

össze.   Ezeket saját autóinkkal elszállítottuk és átadtuk az ottani szegényeket támogató alapít-

ványnak.       Ők is és mi is köszönjük minden adakozónak a támogatást, bízunk abban, hogy leg-

közelebb is nyitott szívvel, szeretettel és sok-sok adománnyal tudunk segíteni!  

A ruhakészletünkből hozzánk forduló családoknak is készítünk csomagot, és személyesen visz-

szük el nekik. Ilyen formában hamarabb eljut a ruhanemű a családokhoz; előző években ruhavá-

sárral próbáltuk a válogatást-szétosztást egyszerűsíteni, de nem volt érdeklődés ez irányban.  A 

„maradékot” a helyi Kisebbségi Önkormányzatnak adtuk át, s ők osztották szét az általuk ismert 

– támogatott -, családoknak. 

Használati tárgyakat, háztartási gépeket, bútort felajánlások alapján közvetítünk, illetve felkutat-

juk  igények szerint. Élelmiszergyűjtést kétszer szerveztünk 2013-ban. Húsvét előtt az országos 

Karitasz felhívásához kapcsolódóan, karácsony előtt helyi kezdeményezésben. Eredményesek 

voltak a gyűjtések, alkalmanként kb.150-200kg tartós élelmiszert tudtunk szétosztani, ezzel 15-20 

családot, egyedülálló vagy idős testvérünket segítve! 
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A Húsvéti és Karácsonyi vásárokkal anyagi forrásunkat igyekszünk bővíteni. A választékot idén 

is szélesítettük – tapasztalatunk szerint sikerrel. Ezt az akciót mindig nagy érdeklődés kíséri, de 

sok szervezést és munkát igényel. Felvállaltuk naptárak és könyvek árusítását is, igény esetén 

folytatjuk!     Az idei húsvéti vásár  bevétele 40.000Ft volt, a karácsonyi vásárt 90.000Ft bevétellel 

zártuk. 

A Karitasz csoport segít, szervez, egyházközségi programokat, pl. Búcsú, farsang, idősek délu-

tánja, … és jelen van az egyházközség hétköznapjaiban, pl. díszítés, takarítás, mosás…stb. Támo-

gat gyerek- és gitáros tábort. 

Hisszük mindnyájan, hogy Istentől kapott feladatunk és keresztény életünk szerves része ez. Jé-

zus mindnyájunknak mondta ezt: …” éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, 

jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és megláto-

gattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám….” - a Mt. 25, 31-46 evangéliumi részben olvas-

hatjuk.  

Kérjük, aki hívást érez szívében, csatlakozzon hozzánk,  kapcsolódjon be a karitász munkába! 

Ebbe a beszámolóba nem is fér bele minden, amit az év során elvégeztünk, mely sokszor apró-

ságnak tűnhet, de megtettük. Látjuk és tapasztaljuk, szükség van  segítő kezekre, a felajánlott 

időre, energiára is a pénzadományok mellett, melyet hálás szívvel köszönünk minden adomá-

nyozónak, hisz nélkülük nehezen tudnánk segíteni. Várjuk testvéreinket, akik a folytonos útkere-

sés mellett a konkrét feladatokban is részt vesznek, pl.: ruhagyűjtések, idős-  beteglátogatások.  

Kérem a Mennyei Atyát, hogy adjon látó szemet, elég kezet és mindig szerető szívet mindnyá-

junknak ehhez a küldetéshez! 
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  19-én szombaton az esti szentmise után felnőtt katekézis lesz a hittanteremben. 

 Január 20-24-ig Ökumenikus Imaalkalmak lesznek a Jézus Szíve Idősek otthonában 

14.30-órakor Szerda kivételével. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!   

 

KIADJA A MAGYAROK NAGYASSZONYA KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG, PÉCEL. 

Felelős kiadó: Burger Ferenc • Szerkesztőbizottság: Burger Ferenc, Varga Ili., Dévai Zoltán. 

Az újságba szánt írásokat a következő e-mail címre várjuk: plebania.hirlevel@gmail.com 

Az írások tartalmáért a szerző nevével vállalja a felelősséget! 

www.pecel.vaciegyhazmegye.hu 


