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„A SZERETET HARCÁRA TÜZELLEK BENNETEKET”
A magyarországi Karitász története

A fenti jelmondattal kezdte meg munkáját közel 90 évvel ezelőtt Magyarországon a Katolikus Karitász. Trianon után
Magyarország óriási veszteségekkel küzdött, az elcsatolt területekkel elvesztette
gazdasági erőforrásait. A megcsonkított
ország, lelkileg megtörve, reménytelennek látta sorsát. 1929-ben kitört a gazdasági világválság, amely tovább súlyosbította az ország addig is nehéz helyzetét.
Ezekben a nehéz időkben, spontán és
egyházi kezdeményezésre, sorra alakultak a lokális szociális segélyszervezetek.
Próbálták támogatni a rászorulókat,
időseket, a városi szegény gyerekeknek üdülési programokat szerveztek,
1931. szeptember 17-én Serédi Jusztinián
hercegprímás országos szervezet létrehozását kezdeményezte Katolikus Karitász
elnevezéssel. Érseki biztosává Mihálkovitcs Zsigmond plébánost nevezte ki.
A Caritas jelentése irgalmas szeretet.
A Karitász szervezet tevékenysége szeretetszolgálat, amelyet mindig önkéntes
alapon látnak el tagjai. Feladata a működéséhez szükséges anyagi javak előteremtése adományokból és gyűjtésekből,
valamint a szegények és rászorulók
felkutatása és támogatása.
A Karitász megalakulásakor Budapesten
39 egyházközségben 836 szegénygon-

dozó körzetet hoztak létre. Önkénteseik
sorra járták a fővárosi nyomortelepeket,
anyagi és lelki támogatást nyújtottak
az itt élőknek. A Karitász védőszentjének
Szent Erzsébetet, az irgalmas szeretet
megtestesítőjét választották. A karitatív
munka, a felebaráti szeretet az egyháznak mindig élettevékenysége volt
– „Amit e legkisebb testvéreim közül eg�gyel is tettetek, velem tettétek”, mondja
Jézus Krisztus (Mt 25,40).
Megalakultak országszerte a plébániák
mellé rendelt karitatív munkacsoportok,
melyeket a Szent Erzsébet Karitász Központ fogott össze és koordinált. 1932-ben
a szervezet működéséhez kézikönyvet adtak ki Krisztust… kenyeret! címmel. A II. világháború után a szerzetesrendek feloszlatásával egy időben a Karitász munkáját
is beszüntette az állam. A rendszerváltozás
után 1991-ben indulhatott újra a Karitász
munkája. Piliscsabán 1996-ban Nobilis
Mario plébános atya, Csaba Györgyné és
Bólya Rózsika indította el a helyi munkát.
2010-ben püspöki rendelet értelmében
a karitász csoportoknak templomhoz
kell tartozniuk, így ekkor vált szét
a csabai és ligeti karitász csoport.
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HIRDETÉSEK
Szerdán, 21-e lévén, Egyházközségi Nővérek
kápolnájában a 19 órától éjfélig szentségimádást tartunk a hivatásokért. Ugyanezen
a napon 19:30-kor a Iosephinumban
a Lélekzuhany gospel kórus tart előadást.

MISEREND
KLOTILDLIGET

november 18. vasárnap
ünnepi mise
családok miséje
egyetemi mise
Szombaton 17 órakor a ligeti templomban
Dán 12,1-3
szentségimádás lesz, mellyel országos és
Zsid 10,11-14.18
világ szinten is bekapcsolódunk az EuchaMk 13,24-32
risztikus Világkongresszusra való közös
november 22. csütörtök
készületbe.
november 24. szombat
Vasárnap az Etalon kiadó fog árusítani ligenovember 25. vasárnap
ten a délelőtti misék után. A 9 órás szentmiünnepi mise
sében ministránsavatás lesz. Ugyanezen a
családok miséje
napon Erzsébetnapi vásárt is tartunk ligeten.
Kérjük a kedves Testvéreket járuljanak hozzá
egyetemi mise
a vásárhoz olyan háztartási, vagy ajándéktár- Dán 7,13-14
gyakkal, amelyek még jó állapotban vannak,
Jel 1,5-8
de a családnak már nincs szüksége rájuk.
A tárgyakat a kápolna elé elhelyezett kosárba Jn 18,33b-37
kérjük tenni. A vásár bevételét az idősek és
rászorulók karácsonyi ajándékozására.

November 26-án, hétfőn, 17 órakor
Székesfehérváron a Szent Imre templomban,
Németh Béla, egy éves képzést követően,
ünnepi szentmise keretében átveszi a világi
lelkipásztori kisegítői megbízólevelét, akik
részt szeretnének venni az ünnepen, Bélának
vagy nekem jelezzék.
December 1-én, szombaton, 19 órakor
Pilisjászfalun a kápolnában, kápolnaestet
tartunk, amire az egyik legnevesebb magyar
teológust, Görföl Tibort hívtuk meg.
A belépőből befolyó összeget a kápolnai
munkálatok befejezésére fordítjuk.
Péntektől vasárnapig 10-17 óra között, illetve rá egy hétre ugyenebben az időben,
a csabai templomban rendezik meg
az Országos Virágkötő Egyesület adventi
korszorú kiállítását, a megadott időkben
a kiállítás ingyenesen megtekinthető.
Aki jövőre szeretne Új Embert, vagy
Adoremust kérni, a sekrestyében jelezze.

9 óra
11 óra
20 óra

18 óra
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PILISJÁSZFALU
november 18. vasárnap
november 25. vasárnap

17 óra
17 óra

PILISCSABA
november 18. vasárnap
regnumos mise
ünnepi mise
november 23. péntek
november 24. szombat
november 25. vasárnap
ünnepi mise

9:15
11 óra
17 óra
17 óra
11 óra

SZILÁGYI SZABOLCS PLÉBÁNOS
fogadóóra:
csütörtök
17:00–17:45
péntek
16:00–16:45
telefonszám:
06 30 611 1296
e-mail: px.sacerdos@gmail.com
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