
 

Ha adományokat vagy ajándékokat szeretnél eljuttatni nekünk, a Kaniziusz Szent Péter templomban fogadunk 
minden héten szerdán 19.00-20.00 között és minden pénteken 18.00-19.00 között, a Szent József templomban hétfő-
szerda-péntek 9.00-16.00 között és a szentmisék előtt. 

Számlaszámunk: Kultúra és Segélyegylet Alapítvány,  Raiffeisen Bank 12001008-00110054-00100004 
Érdeklődni lehet: +36-30-2308681, +36-30-5578383, E-mail: santegidio.budapest@gmail.com, www.santegidio.org 
 

 

 

JOBB ADNI, MINT KAPNI! A SZEGÉNYEKNEK TERÍTETT ÜNNEPI ASZTAL LEGYŐZI A KÖZÖNYT, REMÉNYT 
AD VÁROSAINKNAK! 

 
A SANT’EGIDIO KÖZÖSSÉG KARÁCSONYI EBÉDEN LÁTJA VENDÉGÜL SZEGÉNY BARÁTAIT. OLYAN 
EMBEREKET, AKIKNEK NEM JUT ÜNNEP, MÉG TALÁN CSALÁD, OTTHON SEM. HAJLÉKTALAN, VAGY 
SZOCIÁLIS OTTHONBAN ÉLŐ IDŐS BARÁTAIT, NEHÉZSORSÚ SZEGÉNY CSALÁDOKAT, MENEKÜLTEKET. 
RENDSZERESEN TALÁLKOZUNK VELÜK ÉV KÖZBEN IS. A KARÁCSONY A BARÁTSÁGNAK A FÉNYPONTJA, 
NAGY CSALÁDI ÖSSZEJÖVETEL LESZ. (A személyesség és a férőhelyek korlátozottsága miatt csak meghívóval 
lehet részt venni) 

 

Időpontok és helyszínek: 
2016. december 25. 

 

• BUDAPEST 

12.30 - Szentmise - Szent József 
templom (VIII., Horváth Mihály tér 7.) 
bemutatja: Székely János esztergomi - budapesti 
segédpüspök 

13.30 - Ebéd a Szent József 
templomban   

A finom ételekről a kapuvári ÍzvadÁszok 
gondoskodnak 

• MONOR 

12.00 - Katolikus plébánia 
 (Kossuth Lajos út 83.) 

• 1 db ebédjegy ára: 4 000.- Ft, amellyel egy szegény 
barátunk ünnepi asztalhoz ülhet és ajándékot kap. Nem 
használt tárgyakat, hanem új holmit szeretnénk a fa alá 
tenni. 
 

• Ha valaki ennél is többet szánna rá: 
- egy fagy ellen védő hálózsák ára mintegy 6000.- Ft 
 

• Szívesen fogadunk az ebédhez és ajándékozáshoz: 
- meleg cipő, takaró 
- gyümölcslé, kávé, gyümölcs, édesség, sütemény (házi 
sütemények az ebéd utáni kávéhoz) 
- pipere cikkek, tusfürdő, szappan, képes és falinaptár, 
levélpapír, toll, szalvéta, díszdoboz, törölköző, borotva, 
borotvahab, kesztyű, sapka, sál, kendő, zokni, 
zseblámpa, kisrádió 
 

• Személyesen segíteni az alábbi formában lehetséges: 
 
- az ebéd előkészítésében: (terítésben, templom 
díszítésében, felszolgálásban, ajándékok 
csomagolásában, idősek szállításában, ajándékok 
szállításában) 
- Aki szívesen szolgálna december 25-én velünk együtt 
az asztal körül, kérjük, jöjjön el egy előzetes felkészítő 
megbeszélésre: 2016. december 17. (szombat) 18.00 
óra (A fenti beszélgetésen való részvétel feltétele, hogy 
részt tudj venni a karácsonyi segítők csapatában) A 
megbeszélés helyszíne: Kaniziusz Szent Péter templom 
(IX., Gát utca 4) 

- Ajándékok csomagolása: 2016. december 22. 
(csütörtök) 14.00 óra (Helyszín: Szent József templom 
(VIII., Bp., Horváth Mihály tér 7.)

 

Karácsony másképp: 

Hívj meg egy szegényt karácsonyi ebédre! 

A karácsonyi ebédhez és ajándékozáshoz az 

alábbi módon tudsz segíteni: 


