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TEMPLOMI GYŰJTÉS A SZEGÉNYEK JAVÁRA 
Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódóan minden
évben országos gyűjtést rendeznek a szegények javára a katoli-
kus templomokban. A templomi gyűjtést az egyházi karitatív
munka céljaira használják fel. E napon Árpád-házi Szent Er-
zsébetnek, a Katolikus Karitász védőszentjének oltalmába ajánl-
ják a karitatív szolgálat minden önkéntes segítőjét és jó szándé-
kú támogatóját. Idei gyűjtést november 17-én lesz.
A gyűjtés teljes eredményéből 40% marad az egyházközségek-
ben,  amelyből  a  plébániai  karitász  csoportok  tevékenységét
(ruha- és ételosztás, beteglátogatás, időseknek és nagycsaládo-
soknak készített szeretetcsomagok, beiskolázási és nyári táboro-
záshoz adott segélyek, szeretet-ebédek stb.) támogatják. 33%-ot
kap az egyházmegyei karitász szervezet. A fennmaradó részt az
egyházmegyék központi célokra fizetik be: a teljes összeg 19%-
át a Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat és 8%-át a Ka-
tolikus Karitász országos központja kapja.
Országszerte 670 plébánián működik a Katolikus Karitásznak
helyi csoportja, 8000 önkéntessel.
A  plébániai  karitász  csoportok  rendszeres  és  alkalmi
segélyakcióit egészíti ki az a 19 szociális és egészségügyi intéz-
mény, amely az országos karitász hálózathoz tartozik. Itt, illetve
a Szeretetszolgálat 10 otthonában olyan ellátást kapnak a rászo-
rulók, amelyet csak intézményes keretek között lehet megszer-
vezni (pl.  idősek  otthona,  szenvedélybetegek ellátása,  otthoni
szakápolás stb.).
A karitász szó "tevékeny szeretetet" jelent. A karitász-munká-
ban  való  részvétel  minden  hívő  lelkiismeretbeli  kötelessége,
amelynek a rászorulókért való imádságtól,  a kétkezi munkán,
beteglátogatáson át, a tárgyi és pénzadományokig nagyon sok-
féle változata lehetséges.   

Forrás: Magyar Katolikus Egyház

CSERKÉSZCSAPATUNK ÚJONCKIRÁNDULÁSA
Október 26-án (szo) tartotta csapatunk az idei újonckirándulá-
sát.  Ez  az  első  közös  csapatprogram a kezdődő tanév  során,
amin a most csatlakozott cserkészek is résztvesznek. Mivel az
újoncok (és régebbi cserkészek között is) sok kisgyerek van (a
legfiatalabb 7 éves), ezért a Pilisborosjenő mellett található Egri
vár mását tűztük ki a kirándulásunk céljául. Szombat reggel fel-
kerekedett  a  kis  csapatunk  és  kibuszoztunk  Pilisborosjenőre,
ahol gyönyörű idő és egy nem várt futó program várt minket.
Miközben kapaszkodtunk felfele a közeli barlanghoz, rengeteg
futó jött velünk szembe, vagy hagyott le minket, így egy egé-
szen élő erdőben sétálhattunk. A barlang után már a vár volt a
következő célpont. Sajnos a terep megnehezítette kicsit az előre
jutásunkat, de az izgalmas út után jobban esett a pihenő a vár
tövében. A rendezvény miatt itt egyébként egy lovagi bemutató
fogadott minket. Elfogyasztottuk ebédünket, játszottunk egy da-
rabig, majd ezek után hazafelé vettük az irányt.
Bár ez a program volt kifejezetten az újonnan csatlakozottakra
szabva, továbbra is sok szeretettel várunk minden érdeklődőt a
csapatunkba.  Érdeklődni  a hello@432.hu email  címen,  vagy
a +3630/373-0300 telefonszámon lehet.        

Szeretettel: Dönci

GYŰLJÜNK ÖSSZE ISMÉT SZENTSÉGIMÁDÁSRA! 
A 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust
(NEK) szervező titkárság immár harmadik alkalommal hív arra,
hogy „gyűljünk össze minden országban, ezernyi templomban
egy óra szentségimádásra” Krisztus Király ünnepének előesté-
jén, november 23-án. A felhívást az alábbiakban tesszük közzé.

„Alkosson minden nemzet egy közösséget”,  ahogy a 2020-as
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus mottóját adó 87. zsol-
tárban olvassuk. November 23-án (szo) Krisztus Király ünne-
pének előestéjén – immár 3. alkalommal – ismét gyűljünk
össze minden országban, ezernyi templomban egy óra szent-
ségimádásra,  hogy  meglássuk  Jézust,  a  „láthatatlan  Isten
képmását”. Imádkozzunk mindazokért, akik még nem találkoz-
tak Vele.
Segíts a szentségimádás létrejöttében a plébániádon, közössé-
gedben, és jelentkezz a corpusdomini.iec2020.hu oldalon, vagy
csatlakozz ugyanitt egy helyszínhez. Bízunk benne, hogy veled
együtt fogjuk imádni a világmindenség Királyát, Jézust.
A legutóbbi világméretű szentségimádás híre megjelent többek
között a tajvani katolikus hetilapban is; a hívó szóra 35 plébánia
és közösség csatlakozott a szentségimádáshoz a távol-keleti or-
szágban. Mexikó egyik városából a következő üzenet érkezett:
„Együtt imádkozunk veletek! Ott leszünk a Kongresszuson is!”
Az egyik magyarországi résztvevő úgy fogalmazott, már évtize-
dek óta jár templomba, de egészen újfajta imamódot talált most
a szentségimádással, amit innentől sokkal gyakrabban fog alkal-
mazni. Egy kanadai beszámolóban azt írták, hogy bár csak hár-
man  tudtak  összejönni  a  szentségimádásra,  de  hatalmas  erőt
adott nekik a tudat, hogy ezekben az órákban szerte a világon
több  tízezren  ugyanúgy  imádkoznak  az  Oltáriszentség  előtt,
mint ők. Mit kell tenned, ha csatlakozni szeretnél?
– Keress olyan helyet a honlap térképén, ahol már van szentség-
imádás, és november 23-án csatlakozz hozzájuk! A portálon is
van lehetőséged előre jelezni a részvételed, hogy lássuk, milyen
sokan vagyunk egy-egy helyszínen! Tavaly 40 országban több
mint 40 ezren csatlakoztunk!
– Ha nincs a környékeden szentségimádási lehetőség, akkor a
helyi  templomban,  iskola-  vagy kórházkápolnában,  szerzetesi
közösségben szervezz a helyi plébánossal, templomigazgatóval,
szerzetesi elöljáróval egyeztetve szentségimádást.
– Imádkozhatsz a kihelyezett Oltáriszentség előtt csendben, el-
mélkedve, énekelve, dicsőítve, gyerekekkel, fiatalokkal, csalá-
dokkal, idősekkel együtt. Bevonhatsz zenészeket, imacsoporto-
kat, rózsafüzér-társulatokat, közösségeket, iskolákat és minden-
kit, aki szívesen tölt egy órát a mindenség Urával.
– Lehetőséged van feliratkozni hírlevelünkre, melynek segítsé-
gével folyamatosan tájékozódhatsz arról, hogyan halad a 2020-
as budapesti eucharisztikus kongresszus előkészítése, és értesül-
hetsz a programokról, bekapcsolódási lehetőségekről.
A korábbi világméretű szentségimádási alkalmak során délután
5 órát jelöltünk meg kezdési időpontként, és 60 percet javasol-
tunk az egyes alkalmak időtartamára. A délután 5 óra most is
megmarad, de csak mint javasolt kezdési időpont, minden kö-
zösség  akkor  és  annyi  időre  csatlakozik,  amikor  és  amennyi
időre tud!       

NEK Titkárság

AZ ÉLET IGÉJE – 2019. NOVEMBER
„Azokkal, akik örülnek, örüljetek, s a sírókkal sírjatok.”
(Róm 12,15)
Pál apostol bemutatja a római keresztényeknek, hogy micsoda
nagy  ajándékot  adott  Isten  az  emberiségnek  Jézusban  és  a
Szentlélek kiáradása által. Azt is megmutatja, hogyan felelhet-
nek meg a kapott kegyelemnek a kapcsolataikban, főként egy-
mással, de mindenkivel.
Pál arra hív, hogy ne csak a velünk azonos hitet vallókat szeres-
sük, hanem az evangélium szerint minden embert, mert a hívők
szeretete nem ismer határokat, és nem korlátozódhat csupán né-
hányakra.
Érdekes, hogy első helyen említi az örömöt, hogy ebben osztoz-
zunk testvéreinkkel. Aranyszájú Szent János egyházatya szerint
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ugyanis  az  irigység  épp  az  örömben  való  osztozást  nehezíti
meg, nem a fájdalomban való együttérzést.
Talán túl nehezen járható ez az út, megmászhatatlan ez a csúcs?
Azért lehetséges mégis, mert a hívőket Krisztus szeretete kész-
teti erre, tőle senki és semmi el nem szakíthatja őket (vö. Róm
8,35).
„Azokkal, akik örülnek, örüljetek, s a sírókkal sírjatok.”
Pálnak erről a mondatáról Chiara Lubich így írt: „Ahhoz, hogy
keresztény módon szeressünk, eggyé kell válnunk minden test-
vérrel […]: a lehető legmélyebbre kell merülnünk a másik lel-
kében;  valóban  meg kell  értenünk a  problémáit,  az  igényeit,
osztoznunk  kell  szenvedéseiben,  örömeiben;  meg  kell  hajol-
nunk a testvér előtt, bizonyos módon a testvérré, a másikká vál-
ni. Ez a kereszténység. Jézus emberré vált, eggyé vált velünk,
hogy bennünket Istenné tegyen. Ily módon a felebarát valóban
érezheti, hogy megértjük és fölemeljük.”
Arra hív, hogy „bújjunk bele a másik bőrébe”, mert ez a hiteles
szeretet konkrét kifejeződése. Talán az anyai szeretet a legjobb
példa arra, hogyan lehet megélni ezt az igét: az édesanya ítéle-
tek és előítéletek nélkül tud osztozni gyermekének örömében,
vagy együtt sírni vele, ha szenved.
„Azokkal, akik örülnek, örüljetek, s a sírókkal sírjatok.”
Van egy titka annak, hogy ilyen mértékben tudjuk megélni  a
szeretetet, és ne zárkózzunk be saját aggodalmaink, érdekeink,
saját világunk korlátai közé: erősítsük meg az egységünket Is-

tennel, Vele, aki a Szeretet forrása. Azt mondják ugyanis, hogy
a fa lombkoronája általában annyira terjed ki, amennyire a gyö-
kerei. Velünk is így lesz nap mint nap, minél mélyebbre jutunk
az Istennel való  egységben, annál inkább vágyunk majd arra,
hogy megosszuk a mellettünk lévők örömét, és osztozzunk fáj-
dalmaikban. Megnyílik a szívünk, és egyre inkább képesek le-
szünk befogadni, amit a mellettünk lévő testvérünk megtapasz-
tal az élet jelen pillanatában. A testvér iránti szeretet pedig segí-
teni fog, hogy egyre bensőségesebb kapcsolatba kerüljünk Is-
tennel.
Ha így élünk, változást fogunk átélni magunk körül, kezdve a
családi kapcsolatokon, az iskolában, a munkahelyen, a közös-
ségben, és hálával tapasztaljuk majd, hogy az őszinte és ingye-
nes szeretet előbb vagy utóbb visszatér és kölcsönössé válik.
Ez volt a tapasztalata egy keresztény és egy muszlim családnak
is, akik megosztották életük nehéz és reményteljes pillanatait is.
A muszlim apuka, Ben súlyos beteg lett. A felesége, Basma és
két  gyermekük mellett  Tatiana és Paolo is  a végsőkig együtt
voltak vele a kórházban. Basma a férje halála miatt végtelen fáj-
dalommal, de mégis képes volt arra, hogy keresztény barátaihoz
hasonlóan egy másik súlyos betegért imádkozzon Mekka felé
fordított szőnyegén. „A legnagyobb öröm számomra – mondta
–, hogy egyetlen test tagjai vagyunk, és mindannyiunk számára
a másik java a fontos.”        

Letizia Magri
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