Karitász események

- Karitász szentmise 2011. november 13.
Évek óta hagyományosan a Szent Erzsébet naphoz közel esı vasárnapon szentmisén
emlékezünk meg a Nagyboldogasszony Karitászban dolgozó élı és elhunyt munkatársakról és
adunk hálát a sok kegyelemért, ami nélkül ezt az önkéntes munkát nehéz lenne végezni.

- Szent Erzsébet kenyér osztás 2011. november 20.
A Nagyboldogasszony Karitász Szent Erzsébet jótéteményire emlékezve megszentelt
kenyereket oszt a szentmise végén. Ilyenkor szokás, hogy egy szál rózsát is a kenyerekre teszünk,
amit egy karitászban dolgozó munkatárs kap meg, ezzel is elismerve a munkáját. Az idén ezt a szál
rózsát Weipert Vilmosné Zsuzsa kapta meg, aki már évek óta a nehéz sorsú családok rászoruló
gyermekeit nyaraltatja.

-Tartós élelmiszer győjtés 2011. november 25-26.
A Magyar Élelmiszerbank Egyesület tartós élelmiszer győjtési akciójához csatlakozott a
Magyar Katolikus Karitász is. Ennek keretében a plébániánk Nagyboldogasszony Karitászának is
lehetısége volt a Campona üzletközpontban győjteni. Az adományként kapott 340kg tartós
élelmiszert a kispesti rászorulóknak adják át karácsony elıtt.

- Idısek és családok ajándékutalványokkal való segítése karácsonyra 2011. december 17.
Karitászunk már a kezdetek óta karácsonykor és húsvétkor is támogatja a rászorulókat. Az
idén az eddigiektıl eltérıen nem tartós élelmiszert és tisztasági csomagot kaptak, hanem olyan
utalványt, amit ezekre lehet beváltani. Az utalványokat egy kis karácsonyi ünnepség keretében
adtuk át.

- Szállást keres a Szentcsalád...

Több év már, hogy az adventben össze jövünk kilenc alkalommal kilenc karitászos
munkatárs otthonában és elvégezzük a s Szállást keres a Szentcsalád ájtatosságot. Utána egy bögre
forró tea mellett otthonainkban is jobban megismerjük egymást.

- Egymillió csillag a szegényekért
Néhány éve a karitászunk is rész vesz ebben a nemzetközi akcióban, amelyben az
adományozó egy gyertyát kap, amit ha meggyújt, akkor a szegényekre, rászorulókra emlékezhet. Ez
évben a templomunkban és a Szent István Bazilika elıtti adventi vásárban győjtöttünk. Az
adományokkal a kispesti rászorulókat segítjük.

A közeljövı programjai:

- Idısek és hajléktalanok karácsonyi mősoros megvendégelése december 22-én.

