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Ma a Szűz a legfelSőbb lényt Szüli, éS a föld 

a befogadhatatlannak iStállót ajánl fel, az angyalok 

a páSztorokkal dicSőítő éneket zengenek, 

a keleti bölcSek pedig a cSillagtól vezéreltetve 

közelednek; Mert érettünk Született a kiSded cSecSeMő,  

az örökkévaló iSten.
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ember önkéntesség

A hálaadó szentmisén közel húsz plébános 
koncelebrált, akik a díjazottakkal érkeztek az 
ünnepre. spányi Antal püspök a nap liturgikus 
emléknapjához, rózsafüzér királynője napjá-
hoz kapcsolódva, szűz mária Istennek mondott 
örök igenjét állította példaként az ünneplők elé: 
„A keresztények régóta tudják, hogyha krisztust 
követő életet akarnak élni, krisztusnak valóban 
hűséges tanítványai akarnak lenni, akkor a leg-
jobban teszik, ha máriával együtt indulnak krisz-
tus nyomába.”

máriától megtanulhatjuk, hogyan kell Istent 
szeretni, Jézust szeretni, hogyan kell a felebará-
tot szeretni. Az ember feladata, hogy megismerje 
az Istent és rátaláljon – hangsúlyozta a szónok. 
– Az Isten láthatatlan, olykor messze van, és ta-
lán sokszor tapasztaljuk, hogy nem úgy avatkozik 
bele az életünkbe, a világ sorsába, ahogy gondol-
nánk. Ilyenkor nehéz megértenünk őt. Ha gon-
dolataim belőlem indulnak ki és hozzám térnek 
vissza, akkor valóban nehéz megérteni az Istent.

A boldogságos szűz mária a csend asszo-
nya – fogalmazott a karitász elnöke. – A lelkében 
az Istenre figyelő csöndben hallja meg az Isten 
szavát, és ebben a csöndben mondja ki a maga 
válaszát: a megmásíthatatlan, visszavonhatatlan 
igent, önmaga örök odaajándékozását. A szűz-
anya példájára kell figyelnünk, kell, hogy csönd 
legyen bennünk, hogy szívünket és lelkünket meg-
nyitva hallgassuk Isten szavát, elfogadva, amit Is-
ten nekünk szánt, és ki tudjuk mondani a magunk 
örök igenjét. mária arra is tanít bennünket, hogyan kell szeretnünk 
egymást; érzékenyen, figyelmes szeretettel, amelyben észrevesszük a 
másik szükségét. sokszor ott kell segíteni, ahol nincs szó, ahol olyan 
nagy a szükség, hogy már kérni sem mernek.

A karitászmunka Istentől kapott küldetés, amelyre oly nagy szük-
ségünk van ma, nemcsak az ínség miatt, hanem azért is, hogy az egy-
ház hitelesen tudja megmutatni ebben a furcsára torzított világban 
küldetésének erejét és jelentőségét. Az egyház leghitelesebben a kari-
tászmunka által tud jelen lenni a világban. mária segítsen bennünket 
anyai szeretetével, formálja szívünket, erősítse szeretetünket és ve-
zessen minket kézen fogva krisztus nyomában. Hogy Istenről tanú-
ságot tegyünk, hogy Jézus országát építsük, és hogy a tőlük kapott 
szeretetünkkel szerethessük, ünneplőbe öltöztessük azon emberek 
szívét, akiket az isteni gondviselés az utunkba vezérelt – zárta homíliá-
ját spányi Antal püspök.

A szentmisét követően adták át az elismeréseket. A katolikus ka-
ritász vezetősége 2012-ben alapította a Caritas Hungarica díjat azzal 
a céllal, hogy elismerjék és értékeljék a karitászönkéntesek különböző 

szociális területeken végzett példaértékű mun-
káját. A díj további célja az önkéntesség pozitív 
társadalmi megítélésének növelése, a karitatív 
tevékenységre való buzdítás.

A díjazottakat Zagyva richárd, a katolikus 
karitász országos igazgatóhelyettese méltatta. 
rámutatott, az elismerést azok az önkéntesek 
kapják, akik a karitász tevékenysége során ki-
emelkedő módon és rendszeresen segítik a legrá-
szorultabb embertársaikat.

élelmiszerrel, gyógyszerrel, ruhákkal, búto-
rokkal és egyéb tárgyi adományokkal támogatják 
a nehéz szociális körülmények között élőket. be-
tegeket, magányos időseket látogatnak, és fizikai, 
valamint lelki támogatással nyújtanak segítséget 
számukra. Adománygyűjtéseket, jótékonysági 
programokat, segélyakciókat, nyári táborokat 
szerveznek. gyakran tárgyi adományokat pakol-
nak, válogatnak, majd készítenek belőlük hasz-
nos csomagokat, amelyeket el is juttatnak a leg-
nehezebb sorsú emberekhez, családokhoz.

sok időt szánnak a családok meglátogatásá-
ra és szociális helyzetük felmérésére is, hogy a 
legjobb helyre jusson a segítség. saját karitász-
közösségük lehetőségein túl, az egyházmegyei 
és országos segélyakciókhoz is csatlakoznak, to-
vábbi feladatokat és adminisztrációt is felvállal-
va. különösen érzékenyek a legelesettebbek, az 
idősek, a betegségben szenvedők és a gyermekek 
problémái iránt. karitászcsoportjuk tagjaival és 
településük szervezeteivel élő és jól működő, pél-

daértékű kapcsolatokat, együttműködéseket alakítottak ki, amelyek a 
rászorulók javára szolgálnak. A „kézzel fogható” karitatív feladatok mel-
lett imádkoznak a rászorulókért, a támogatókért és az önkéntesekért.

mindezek mellett valamennyi díjazott különösen nagy odaadással, 
elhivatottsággal és türelemmel áll a rászorultak mellett, vigaszt nyújtva 
a nehézséggel küzdők számára. gratulálunk áldozatos, kiemelkedő és 
példaértékű tevékenységükhöz! – fogalmazott Zagyva richárd.

A görögkAtolIkus metropólIA díJAZottJAI:
Kujbus Benedek, Kujbus Benedekné (Hajdúdorogi Főegyházmegye)
Kutiné Fedor Emőke (miskolci egyházmegye)
Lieb Árpádné, Rubóczki Antalné (nyíregyházi egyházmegye)

Szívből gratulálunk díjazottjainknak 
az elismeréshez, munkájukhoz továbbra is 

Isten áldását kérjük.

A karitászmunka 
Istentől kapott 

küldetés
Átadták a Caritas Hungarica díjakat

Idén negyvenkét önkéntes része-
sült az elismerésben, amelyet ok-
tóber 7-én adott át Spányi Antal 
püspök, a Katolikus Karitász elnö-
ke és Écsy Gábor, a segélyszerve-
zet igazgatója a Magyar Szentek 
templomában, Budapesten. Az 
ünnepségen részt vett Mádl Dalma 
asszony, a Karitász jószolgálati 
nagykövete is.

A katolikus karitász a Caritas Hun-
garica díjjal ismeri el azon önkénte-
sek munkáját, akik hosszú évek óta 
áldozatosan szolgálják rászoruló, 
magányos, beteg embertársainkat.

Kujbus Benedek és felesége Lieb Árpádné, Rubóczki Antalné

Kutiné Fedor Emőke
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A sZent AtAnÁZ görögkAtolIkus HIttudomÁnyI FőIskolA 
A budApestI 2020-As euCHArIsZtIkus VIlÁgkongressZusrA késZülVe 

négyéVes, orsZÁgos pÁlyÁZAtot HIrdetett
egyetemI és FőIskolAI HAllgAtóknAk, melynek témÁJA:

a Szent Eucharisztia 
a keleti egyházakban.

A 2017-18-As tAnéV temAtIkÁJA:

biblikum-patrológia-szentségtan.

FoRmAi KövEtELményEK:
•	 terjedelem:	30	ezer	–	50	ezer	leütés	között,
•	 A/4	es	lapra	nyomtatva	egy	példányban,	valamint	elektronikus	formában	CD-re	írva	Word-formátumban,
•	 a	tudományos	műveknél	szokásos	szakirodalom	és	metodológia	alkalmazása.

ELBíRÁLÁs:
A pályaművek elbírálását a szent Atanáz görögkatolikus Hittudományi Főiskola 
és más teológiai főiskolák professzoraiból összeállított szakmai zsűri végzi.

DíjAzÁs: évenkénti elbírálás alapján
I. díj – 100 ezer forint
II. díj – 60 ezer forint
III.	díj	–	40	ezer	forint	
A zsűri döntése alapján a legjobb pályaműveket publikálni fogjuk.

LEADÁsi postAcím:
Szent	Atanáz	Görögkatolikus	Hittudományi	Főiskola,	Nyíregyháza,	4400	Bethlen	G.	u.	13–19.
A pályázat jeligés. A pályaműveket név nélkül, jeligével ellátva kell beküldeni. 
A személyes adatokat lezárt borítékban kérjük elhelyezni a pályázati csomagban.

kApCsolAttArtó: dr. Ivancsó István, ivancsoi@atanaz.hu

Leadási határidő: 2018. április 15.
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