
 

Kedves Testvérek! 
 

Már sokan ismeritek a Csak Egyet Szolgálat munkáját, évről-

évre az egyik adventi vasárnapon van lehetőség bemutatni a 

szolgálatunkat, a rászorulókat, akikkel foglalkozunk a 6. 

kerületben.  Segítségetekkel támogatjuk a hozzánk betérő 

hajléktalan, nélkülöző emberek életét. Ezúton is köszönjük a 

tavalyi adományokat is, sálakat, sapkákat, meleg ruházatot, 

emellett rendkívül hálásak vagyunk, hogy anyagi 

támogatásotok 3 havi gyógyszertámogatást váltott ki, havonta 

90-100 embernek váltunk ki gyógyszert 200.000 Ft értékben. 

Szolgálatunk nem tudná ezeket az extra kiadásokat fedezni és 

segíteni a rászorulókat, ha nem lennének támogatóink, akik a 

rendszeres közreműködésükkel meg nem erősítenék munkánkat!  

Idén a vírushelyzet által megváltozott körülmények miatt szeretnénk a figyelmet felhívni arra, 

hogy milyen módokon tudjátok támogatni Szolgálatunkon keresztül a rászorulókat, pár pontban 

összeszedtük, hogy mi a legnagyobb segítség: 

● Ruha Adománnyal: a téli időszakban szívesen fogadunk zoknit, sapkát, sálat, kesztyűt, 

plédet, zárt cipőket. Ezeket az adományokat intézményünkben lehet leadni minden 

hétköznap 8:00-16:00 között. (1068 BP Király u. 98/a,  bejárat az Izabella utca felől) 

● Anyagi támogatással: van lehetőség online adományozásra, amit honlapunkról 

közvetlenül megtehetsz itt 

● Híreink terjesztésével: ha megosztjátok híreinket, követtek és olvastok minket szintén 

nagy segítség, hírlevelünkre itt tudtok feliratkozni, megtaláltok minket facebookon és 

instagramon is 

● Imádságaitokkal: hisszük, hogy nagy ereje van az imádságnak, vendégeinkre, a 

hozzánk forduló hajléktalanokra kevesen gondolnak, egy-egy fohász, imádság sokat 

jelent életükben!  Ha hosszabb távon szeretnél elköteleződni a közbenjáró imádságban, 

kérünk, keresd fel honlapunkat! 

● Önkéntességgel: Minden nap segítik szolgálatunk munkáját önkénteseink, ha 

megfogalmazódott benned a vágy, hogy akár közvetlen fizikai jelenléttel és munkával 

segítenéd a Csak Egyet munkáját, itt tudod felvenni a kapcsolatot velünk. 
 

Szeretnél többet megtudni szolgálatunkról? Szeretettel ajánlunk egy 4 perces videót, amiben a 

szolgálat vezetője mesél a Csak Egyet történetéről, illetve egy hosszabb, 40 perces, ”Tehetek 

én bármit a szegényekért?” című előadást, amiben Székely János püspökatyával beszélget 

Kunszabóné Pataki Anna.  
 

Köszönjük, hogy idén is a Csak Egyet Szolgálat szegényei mellé álltok!  

Áldott adventi készülődést kívánunk. 
  

Útravalóul fogadjátok szeretettel Teréz anya szavait: 

„Mindig vidáman mosolyogjatok a gyermekekre, a szegényekre, minden szenvedőre vagy magára hagyottra! Ne 

csak figyelemmel forduljatok feléjük, hanem tárjátok ki a szíveteket is nekik. A kedvesség, a buzgóság több embert 

térített meg, mint a tudomány vagy az ékesszólás. Mi megfogadjuk, hogy teljes szívvel és ingyen szolgáljuk a 

szegényeket. Mindez talán nem jelent szeretetet, nemességet, kedvességet, alázatot, az önzés visszautasítását? 

Mi vagyunk a szegények szolgálatára és nem ők a miénkre. Ahhoz, hogy a szegények meglássák bennünk 

Krisztust, először nekünk kell Őt meglátnunk bennük. Legyetek gyöngédek és együtt érzők! Bárkivel találkoztok, 

legyen boldogabb utána, mint amilyen előtte volt. Legyetek Isten gyöngédségének élő tanúi. Mindenki láthassa a 

gyöngédséget: arcotokon, szemetekben, mosolyotokban, hangotok melegségében.” 

https://www.csakegyet.hu/
https://csakegyet.hu/tamogatas-online
https://mailchi.mp/8331d4c493a1/csakegyetfeliratkozom
https://www.facebook.com/csakegyet
https://www.instagram.com/csakegyetszolgalat/
https://csakegyet.hu/adomanyok/imapar
https://csakegyet.hu/adomanyok/onkenteskent
https://youtu.be/TQDw7J0qFjg
https://www.youtube.com/watch?v=IPOtHm6y_Fo
https://www.youtube.com/watch?v=IPOtHm6y_Fo

