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 A nagyböjti élelmiszergyűjtés során 47 családnak, rászorulónak juttattunk el élelmiszercsomagot.
 Augusztusban 13 családnak tudtunk iskolakezdési támogatást adni
(375e Ft).
 Júniusban és augusztusban tanszergyűjtést szerveztünk, ezzel is megkönnyítve a rászoruló családok tanévkezdését, különösen is Kárpátalján.
 Októberben babaruhabörzét szerveztünk. A megmaradt ruhákat vidéki
családokhoz és budapesti szociális intézményekbe juttattuk adományként.
 Hajléktalan férfiak számára gyűjtöttünk meleg zoknit. Az adományt a
„Csak Egyet” (hajléktalanokkal foglalkozó) Szolgálathoz juttattuk el.
 Több alkalommal teázást szerveztünk a nyugdíjasok részé-re.
 Karácsonykor 43 élelmiszercsomagot osztottunk szét a környéken lakó rászorulóknak (nagycsaládoknak, nyugdíjasoknak), melyhez a kb.
600 kg tartós élelmiszert a hívek hozták).
 Alkalmanként gyógyszer és pelenka vásárlásával, illetve élelmiszer
csomaggal tudtunk segíteni egy-egy családot vagy nyugdíjast, vagy a
közüzemi számlák kifizetéséhez adtunk támogatást.
 Segítettük egy-egy adomány közvetítésében, célba juttatásában is
 Nagyobb összegű pénzadományt küldtünk a Szent Egyed Közösségnek cigánypasztorációra (gyermektábor), illetve hajléktalanok karácsonyi megvendégelésére.
 Rendszeresen látogatják önkénteseink a magányosan élő időseket.
 Több esetben a karitász tagok segítségével jutottak el az arra rászorulók
orvoshoz, illetve szentmisére.
 Más intézmények bevonásával segítettünk adósságkezelésben, szociális
ügyintézésben, segélyek intézésében (önkormányzatok, családsegítő
szolgálatok, Máltaiak, Vöröskereszt, karitász központ, gondozási központok).

Köszönjük a karitász önkénteseinek az e területeken vállalt áldozatos
munkát, amellyel sok rászoruló, illetve család mindennapjait könnyítette/könnyíti meg.
Köszönjük a testvérek – akár anyagi, akár tárgyi – adományait, munkáját
és imádságát, amellyel a rászoruló családok, idősek és betegek életét vagy
intézmények működését segítették. Jó érzés megtapasztalni, amikor egyegy közösség egésze áll egy szolgálat mellé (pl. hajléktalanok vacsorája).
E karitatív munka anyagi részét a Szent Antal perselyből és a Lemondások
perselyéből, és más adományokból tudjuk fedezni.
Továbbra is kérjük a szíves támogatást!
Aki a környéken élő rászoruló, magányos emberről, családról tud, kérjük, jelezze az irodán vagy az orszagut.karitasz@gmail.com e-mail címen!
Szeretettel várjuk a katolikus lelkületű hívek jelentkezését, akik – akár
alkalmilag, akár rendszeresen – szívesen bekapcsolódnának a plébániai karitászmunkába.
Örömteli, békés, Isten áldásával kísért új esztendőt kívánunk!
az Országúti Karitász

