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A hét szentje: NAGY SZENT ALBERT PÜSPÖK, EGYHÁZTANÍTÓ
Az Anyaszentegyház "Nagy" melléknévvel és mint egyháztanítót "Doctor universalis" címmel említi. 1193-ban született a
Duna melletti Lauingenben, a Bolstatt lovagok ősi családjából.
Tanulmányait Páduában végezte. Boldog Jordánnak, a domonkos rend második általános főnökének hatására 1223-ban belépett a domonkos rendbe. 1228-tól Kölnben, Hildesheimben,
Freiburgban, Regensburgban tanított, majd 1245-ben Párizsban.
Itt lett tanítványa Aquinói Szent Tamás, aki követte mesterét
Kölnbe is. 1254-ben a német rendtartomány főnökévé választották. Egy ideig II. Sándor pápa udvarában tartózkodott, aki
1260-ban regensburgi püspökké nevezte ki. 1262-ben visszatért
Kölnbe, a szerzetébe. 1263-64-ben mint pápai legátus kereszteshadjárat hirdetésén fáradozott. 1270-ben ismét Kölnben tanított,
és mint lelkipásztor működött. 1280. november 15-én halt meg.
A középkor legnagyobb német tudósa volt. Termékeny volt irodalmi működése. Csodálatosan átfogó, szellemes és eredeti gondolkodó, egyben korának legkimagaslóbb természettudósa volt.
SZENT ANTAL KARITÁSZ CSOPORT BESZÁMOLÓJA
2015-ben 4 fő önkéntesünk volt, de az idei évben már 18 tagja
van a Karitász csoportunknak, mely csatlakozott az Országos
Szent Erzsébet Katolikus Karitászhoz. Ezáltal az önkénteseink
sorszámmal ellátott engedéllyel rendelkeznek, amelynek felmutatásával hiteles karitász munkatársként tudnak eljárni már.
Központ 2016-os évre 52eFt pénzt utalt át a karitász csoportunknak, amely elszámolás köteles.
A tavalyi évről 209 244 Ft maradt.
2015 decemberében „Légy Te is Angyal” címmel karácsonyi
ajándékozást szerveztünk nehéz anyagi helyzetben lévő gyermekek részére. A támogatásban 40 család részesült. A csomagokban játékok, ruhaneműk és élelmiszercsomagok voltak. Köszönjük a hívek adományaikat, amelynek segítségével valósult
meg a „Légy Te is Angyal” karácsonyi adománygyűjtés.
Karitász csoportunk erre a célra fordított összege: 100 ezer Ft
A Karitász gyűjtésre 138 495 Ft érkezett, mely átadásra került.
2015. november 19. vásárlásból származó kiadások:
Szent Erzsébet kenyér: 14eFt, „Egymillió csillag a szegényekért” gyertya: 18eFt. Karitász naptár: 3 200 Ft.
Befolyt adományok: Szent Erzsébet kenyér: 47 255 Ft és az
adománydobozban 69 200 Ft gyűlt össze.
Az Önkénteseink szervezésével, minden hónap első hétfőjén 40
csomag élelmiszert adományoztunk az arra rászoruló időseinek.
Csoportunk erre 350eFt-t fordított.
2015 karácsonyán az Erkelben megtekintették a Don Giovannit.
2016 farsangi kiadásokra 80eFt. Tombolából befolyt 115 150 Ft
2016 augusztusában a Központi Karitász támogatásával zenei
tábort szerveztünk templomunk családjai részére. A Központi
Karitász 100eFt-tal és kedvezményes ház használatával támogatta csoportunkat. Egyéb kiadások fedezetére csoportunk
50eFt-tal járult hozzá. További kiadások költsége a táborba jelentkező családok által lett finanszírozva.
Az elmúlt egy évben 30 személy kért kisebb-nagyobb segítséget
csoportunktól. A segítség kérés folyamán igyekszünk megérteni
a probléma milyenségét, és ha úgy látjuk jónak, akkor további
intézménybe irányítjuk a személyt. A célunk a hosszútávra való
segítségnyújtás és nem a tűzoltás. Természetesen vannak krízis
helyzetek, amikor élelmiszercsomaggal segítjük a klienst.
Karitász csoportunk kifizetett összege: élelmiszer: 18420 Ft,
ágynemű: 10eFt, gyógyszer: 14eFt.
A karitász csoportunk természetbeni segítséget is nyújt, például,
beszélgetünk idősekkel, segítünk a vásárlásban és jelenleg egy
család harmadik és egyben legkisebb kislányát kíséri el az
edzésre heti három alkalommal. A szülők munkája és az órarend
kialakítása folytán az önkénteseink segítsége nélkül a gyermek

nem tudna járni edzésre. Egy látássérült 86 éves bácsi esetében
sikerült egy jogtalan végrehajtást leállítani. A látássérült bácsi
bekerült a családsegítő Szolgálat rendszerében, ahol most már
személyre szabott szakmai segítségben részesül. Ez év májusában, segítséget kérő hajléktalannak szállás lehetőséget találtunk.
Szeptemberben a Központi Karitász jóvoltából 7 gyermek iskolakezdési támogatásban részesült. Ennek költsége: 35eFt.
Összegezve: A Szent Erzsébet Katolikus Karitásztól kapott támogatásunk: 187 000 Ft. A Szent Antal Karitász csoportunk kiadása: 574 000 Ft. Jelenlegi tartalékunk: 143 454 Ft.
Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe minden évben arra ösztönöz
bennünket, hogy ne csak ünnepeljük a szolgáló szeretet példáját, hanem kövessük jótékonykodó útmutatását is. A mindössze
24 évet élt magyar királylány hamar felismerte és radikálisan
megvalósította az evangéliumi felebaráti szeretetparancsot.
„Számunkra a példája útmutatás és személye égi közbenjárást is
jelent, hiszen a Katolikus Karitásznak, a Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezetének a védőszentjeként tekintünk rá.
Amikor közbenjárását kérve emlékezünk rá, tettekre sarkallnak
Erzsébet szavai: „Tegyétek boldoggá az embereket!”
Világunk ma sem különb, mert számos olyan kihívással találkozunk, mint Árpád-házi Szent Erzsébet a maga korában, hiszen
egyre több család került nehéz anyagi helyzetbe, sokan szorultak egzisztenciálisan az élet peremére. Szentatyánk folyamatosan arra kéri az egyház tagjait, hogy tekintsünk testvéreink nyomorára, érintsük meg, vegyük magunkra és tegyünk konkrétan
azért, hogy könnyítsünk rajtuk.
„Az Egyház a szolgáló szeretetét sokféle módon teszi a világban, de leginkább a hivatalos segélyszervezetén, a Karitászon
keresztül valósítja meg. A Karitász az egyik legnagyobb világméretű segélyszervezet, hiszen 165 országban van hivatalos
szervezete és 200 országban segít éves szinten 24 millió emberen. Ezt a nagy munkát 625.000 önkéntese és 440.000 ezer
munkatársa végzi. Ennek a világméretű karitatív szolgálatnak
része hazánkban a Katolikus Karitász – Caritas Hungarica,
amely 800 településen, közel 10.000 önkéntessel teszi a jót.”
Negyedik éve működik a Karitász Krízissegély programja,
amellyel az egzisztenciálisan nehéz helyzetbe került családokat
támogatják gyógyszerrel, élelmiszerrel, ruhával, bútorokkal, rezsi hozzájárulással, lakbérrel, fűtéssel, lakhatással. Ott van a katasztrófáknál, hogy segítsen az életkörülmények helyreállításán.
Mindezt az Egyház nevében az evangélium szellemében teszi.
Különös értéke hazai egyházunknak, hogy plébániáinkon önálló
karitász-csoportok működnek, melyek a plébániák területén élő
rászorulók önkéntes segítését szervezik és végzik nagy szeretettel és figyelemmel. Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódva
Egyházunk külön is háláját fejezi ki a Katolikus Karitász minden munkatársának, önkéntesének és támogatójának.
Bizalommal kérjük híveinket, hogy november 20-án, vasárnap
perselyadományaikkal továbbra is segítsék Egyházunk karitatív
szolgálatát és munkáját.
Amikor megköszönjük a testvérek adományait, Árpád-házi
Szent Erzsébet közbenjárását kérjük mindnyájunkra, hogy lelkesítsen és erősítsen bennünket a jóban!
Varga Éva
A CSERKÉSZETRŐL
A 432. Pázmány Péter cserkészcsapat újult erővel vágott bele az
idei évbe. Október 8-án egy közös program keretében együtt túráztunk és hadijátékot játszottunk a 133. Szent György cserkészcsapat tagjaival, a budai hegyekben. Ez a program kiváló
alkalom volt a nyári, 10 napos közös nomád tábor során kialakult barátságok elmélyítésére, a tábori emlékek felelevenítésére.
Október 28-30 között Telkiben került megrendezésre a már hagyományossá vált őszi vezetőségi hétvége. A hétvége során a
csapat dolgainak megbeszélések mellett alkalmunk nyílt testileg
és lelkileg feltöltődni, kirándulni és csapatot építeni is.
Az év hátralévő részében is számtalan program vár még ránk,

az adventi lelkinaptól kezdve, a főzőversenyen át a téli táborig.
Csapatunk továbbra is várja gyerekek és fiatalok jelentkezését
első osztálytól kezdve. További infókért forduljanak hozzám bizalommal, az alábbi elérhetőségek valamelyikén: Schreiner Dénes csapatparancsnok, +36203261216, denes@cserkesz.hu
EMLÉKEZÉS PÁZMÁNY PÉTERRE !
November 6-án (v) a 11.30-as szlovák misén Pázmány Péterre
emlékeztünk. 400 éve 1616-ban foglalta el Pázmány Péter az
esztergomi érseki széket, mely abban az időben Esztergomból a
Pozsony –megyei Nagyszombat városába tette át székhelyét. A
megemlékezést az Identita Szlovák Egyesület kezdeményezte
és három budapesti kerületi szlovák önkormányzattal közösen
lett megszervezve. Erre az alkalomra meghívtuk a nagyszombati egyházmegye érseket Ján Orosch atyát, aki a szentmisét Michels Antal és Kónya Attila Plébánosokkal közösen tartotta. A
szentmisén több mint 200-an vettek részt. A Budapestieken kívül még tíz Bp. környéki szlovákok lakta település hívői voltak
jelen (Pilisszentkereszt, Pilisszántó, Piliscsaba, Pilisszentlélek,
Piliscsév, Kesztölc, Rákoskeresztúr, Kerepes, Kistarcsa, DabasSári), akik négy busszal érkeztek Budapestre. A szentmise után
a Szent József templom főbejárata előtt Pázmány Péter szobrához vonultunk, ahol az Identita elnökének Klausz Karola
asszonynak és a parlamenti szlovák szószólónak Fúzik János
úrnak beszéde után került sor a koszorúzásra.
Az 1914-ben készült és a templom főbejárata előtt 1958-ban elhelyezett Pázmány szoborhoz a nagyszombati érsekség, az
Identita Egyesület, továbbá 5.,8.,és 11.kerületi szlovák önkormányzatok helyezték el koszorúikat. A koszorúzás után a felújítás alatt lévő plébánia épületének alagsorába vonultak a résztvevők, ahol szeretetlakomán láttuk őket vendégül. Tisztelettel:
Kápolnai Kázmér elnök Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat

