„Dicsőítsék az Urat
mind, akik szeretik:
szívük élni
fog mindörökké!”
(Zsolt 22,27)
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Plébániánk Karitász csoportja
Az Országúti Ferences Plébánián újjászerveződő karitász csoport működéséről, elérhetőségéről beszél Horváthné
Madas Enikő, a csoport vezetője.
Hogyan épül fel az Országúti Karitász?
A plébániai irodát sokszor
keresik fel azok a hívek,
akiknek valamilyen szociális,
karitatív segítségre van szükségük. Van néhány régóta
szolgáló önkéntesünk és
újabbak is jelentkeztek, hogy
szeretnének segíteni. A feladatok összefogására létrejött egy karitász munkatársi státusz.
Jelenleg 16 önkéntes tagja van a csoportnak, ebből 7 tag rendszeresen látogatja az időseket, kilencen pedig alkalmanként vesznek részt egy-egy akció lebonyolításában. Rendszeres időközönként
találkozunk, hogy átbeszéljük a tapasztalatainkat és az újabb feladatokat. A karitatív tevékenységben az okozza az egyik
nehézséget, hogy a felajánlott szolgálat,

illetve a kért segítség időben nem találkozik egymással. Néha az önkéntes marad
feladat nélkül, máskor az aktuális kérésnek nem tudunk eleget tenni, mert nincs
rá kapacitás. Ezért fontos a lehetőségek
és az igények pontos összehangolása.
Milyen területeken tud segítséget nyújtani a csoport?
Az a tapasztalat, hogy a karitatív intézményekről sokan
úgy gondolják, minden nehézséget orvosolni tudnak.
Ebben a kérdésben fontos rendet tenni.
Nem tudunk huszonnégy órás betegfelügyeletet vállalni, több hónapos hátralékokat kiegyenlíteni, vagy nagy mennyiségű adományt fogadni pl. költözés vagy
hagyaték esetén. De szükség esetén vállaljuk, hogy – az iskola, munka, család
mellett – önkéntes szolgálatot teljesítők
havi néhány órában bevásárolnak,
gyógyszert váltanak ki, sétára vagy orvoshoz kísérik a plébánia területén élő

rászorulókat, illetve együtt imádkoznak
vagy beszélgetnek velük, ami szintén
nem elhanyagolható szolgálat egy magányos ember számára.
Milyen elvek mentén döntenek a segítség mértékéről?
Sajnos meg kellett tanulnunk bizonyos
esetekben nemet mondani. A plébániáknak éppúgy van illetékességi
területe, mint az önkormányzatoknak. Ezt figyelembe kell vennünk, hiszen
mindenkin nem tudunk segíteni, a hozzánk tartozókat viszont nekünk kell támogatnunk. Találkozunk visszaéléssel
is, van néhány nehéz sorsú ember, aki
több helyen próbálkozik, ugyanazzal az
indokkal körbejár és „pénzt gyűjt”. Ezért
alapelv, hogy legtöbbször pénzbeli adományt nem nyújtunk. A valós segítség
az, ha a gyógyszerkiváltáson, esetleg
csekkbefizetésen túl utánkövetést, családgondozást végzünk. Együtt gondolkodunk, mit lehet tenni azért, hogy
anyagilag könnyebb helyzetbe kerüljön
a hozzánk forduló. Segélyekkel, az
adósságkezelésbe
való bevonással,
egyéb támogatásokkal, más szociális
intézménnyel való együttműködéssel
sokat tehetünk egy-egy embertársunkért.
Abban hiszek, hogy az apró mozaikokat
érdemes összerendezni, mert abból alakulhat ki a teljes kép. Sok kis segítség
elvezethet a jó megoldásokhoz.

Mi az Ön feladata a karitász csoport
vezetőjeként?
Munkám része a rászorulók felkeresése,
„nyilvántartása”, a megfelelő segítségnyújtás megszervezése. Karitász félfogadást heti két alkalommal tartok, szociális
tanácsadást végzek. Szervezem az iskolai
közösségi szolgálatot és a karitatív akciókat: élelmiszergyűjtés, kupakgyűjtés, iskolakezdési vagy
tábortámogatások, adomány
közvetítés. Összehangolom
az önkéntesek munkáját, tartom a kapcsolatot a karitász központtal, a családsegítő
szolgálatokkal és gondozási központokkal, más plébániák karitász vezetőivel.
Hogyan tud bekapcsolódni a munkába, aki segíteni szeretne? Hogyan lehet segítséget kérni?
Hálás köszönettel tartozom a hozzám
fordulók nevében is a plébánia híveinek,
akik önkéntes szolgálatukkal vagy anyagi és egyéb adományaikkal lehetővé teszik, hogy megkönnyítsük az arra rászorulók mindennapjait. A Jóisten fizesse
meg nekik a jóságukat!
Aki szeretne hozzánk csatlakozni
vagy saját, illetve hozzátartozója, ismerőse számára szeretne segítséget kérni,
félfogadási időben kereshet fel személyesen, vagy telefonon az irodán, illetve
az orszagut.karitasz@gmail.com e-mail
címen jelentkezhet.
Panni

A Király a Királyod? – 20.000-en együtt az Úrral
November 25-én, szombaton, Krisztus Király főünnepének előestéjén 17.00
órától egyórás szentségimádásra hívjuk plébániánk híveit is. A Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszusra készülve egy időben együtt imádkozunk nemzetünk lelki megújulásáért határon innen és túl, hogy az Oltáriszentségben velünk lévő Úr
Krisztust felismerjük, és egyre jobban szeressük. Szeretettel hívjuk plébániánk híveit,
tartsanak velünk – és aki teheti, jelentkezzen a NEK honlapján is (www.iec2020.hu)!

Adventi előkészületek
o December 2-án, szombaton délután közös adventi készülődésre várjuk családjainkat. A gyerekek számára 15.00 órától
lelki programmal készülünk, majd a családok közösen készíthetik el adventi koszorújukat, melyeket közös záróimádság keretében áldunk meg. Hogy elegendő alapanyaggal tudjunk készülni, jelentkezni november 22-ig lehet a plébánia email címén. Szeretettel várunk minden családot!
o December 2-10. között plébániánk Karitász csoportja élelmiszergyűjtést szervez: kérjük a testvéreket, hogy karácsonyi készületük során külön figyelemmel
forduljanak a rászoruló családok felé és lehetőségeikhez mérten tartós élelmiszerrel segítsék a nehézségekkel küzdők mindennapi megélhetését. Elsősorban
konzerv, májkrém, levespor, száraztészta, rizs, cukor, olaj, … adomány, valamint (a hajléktalanok számára hasznos) új(!), meleg férfi zokni felajánlására
számítunk. Az adományokat a Szent Ágoston (bal oldali első) mellékoltárnál
kihelyezett kosarakba lehet elhelyezni vagy a portán leadni.
o December 3-án, vasárnap a szentmisék után a szegedi Ferences Kolostor termékei és keresztény videók vására lesz a templom előtt, ill. a porta előterében.
o December 4., hétfőtől a roráte szentmisék hétköznapokon 6.00 órakor kezdődnek.
o Adventi naptárunk a Hírharang december 3-i számában lesz megtalálható.
o Plébániánk adventi triduumát P. Kálmán Peregrin ofm atya tartja majd
december 14-16. között az esti misék keretében.

További hirdetések
• A jövő évi, 2018-as miseszándékokat Krisztus Király vasárnapjától lehet előjegyeztetni a misék előtt és után a sekrestyében, hivatali időben az irodán.
Szeretettel buzdítjuk a testvéreket, hogy kérjék a miséző atyáktól a szentmise
felajánlását élő és elhunyt szeretteikért, fontos egyéni, Istennek ajánlott kéréseikért, szándékaikért, hálaadásaikért, évfordulóikért (pl. házassági évforduló,
születésnap, stb.)
• Kérjük a testvéreket, hogy ha környezetükben idős, a szentmisére eljönni már
nem tudó betegekről tudnak, akik szívesen vennék az Oltáriszentséget minden hónapban, jelezzék a sekrestyében, az irodában vagy a portán (név, cím,
telefonszám).
• Köszönjük mindazok támogatását, akik az elmúlt hétvégéken vagy korábban
már befizették idei egyházi hozzájárulásukat. A befizetésre egész évben
mód van a csekk segítségével, átutalással vagy az irodában személyesen. További részletes információk a honlapon találhatók.
• Szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe, hogy az újságos padon a megszokott kiadványok mellett immár más keresztény havilapokat is megtalálnak –
gyerekek számára az Élő Kenyér, felnőtteknek A Szív, családok számára a
Képmás magazin is elérhető.

Plébániai programok 2017. november 19. – december 3.
Novemberben és decemberben minden nap a reggeli szentmisét (hétköznap 7.30,
vasárnap 6.30) kedves halottainkért mutatjuk be. A padokra kitett borítékokban
található lapokra írják fel mindazok nevét, akikért a közös imádságot kérik, majd
a borítékba visszatéve, a szentmisékre szánt adományaikkal együtt a sekrestyében, az irodán vagy a portán adják le.
November 19-én, vasárnap Szent Erzsébet ünnepe alkalmából országos gyűjtés lesz
a Katolikus Karitász javára. Előre jelezzük, hogy a rászorulók számára plébániánkon adventi élelmiszergyűjtést szervezünk majd december 2-10. között.
November 26-án, Krisztus Király vasárnapján 10.00 órakor ünnepi szentmisével
tartja templombúcsúját a Krisztus Király Kápolna közössége – az ünnepre
szeretettel várnak mindenkit!
December 1-jén, elsőpénteken 10.00 órakor is lesz szentmise és gyóntatás.
December 2-án, szombaton 16.30-kor Horváth Melinda és barátainak koncertje
lesz templomunkban.

Liturgikus rend
Szentmisék
Szentségimádás
Zsolozsma
Gyóntatás

hétfő-szombat 7.30 és 18.00
elsőpénteken 10.00-kor is
hétfő-péntek
a 18.00 szentmise után 19.00-ig
hétfő-péntek
7.00, 12.15, 17.35
hétfő-szombat 7.20-8.00 és 17.30-18.30
elsőpénteken 9.30-10.30 is

vasárnap 6.30, 8.30, 10.00,
11.15, 12.30, 18.00, 19.30
minden hónap
3. péntekjén egész nap
vasárnap 17.35
vasárnap 8.00-12.45
17.30-18.30 és 19.00-20.00

Plébániai ügyintézés
hétfő
Plébánia
iroda
Lelkipásztori
fogadóóra
Karitász
fogadóóra

kedd

8.30-11.00
17.00-18.30

szerda

csütörtök

8.30-11.00
16.30-18.00

péntek
8.30-11.00

16.30-18.00

16.00-17.30

16.00-17.30
15.30-17.00

10.30-12.00
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