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Körlevél a Szent Erzsébet-napi gyűjtésre 

 

Krisztusban Kedves Testvérek! 

Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe nem csupán egy nagy 
magyar szent liturgikus ünnepét jelenti egyházunk szá-
mára, hanem annál többet. Példája felszólít bennünket 
arra, hogy igyekezzünk megőrizni és továbbvinni az 
evangéliumban gyökerező szolgáló szeretetet.  

Szent Erzsébet kitárta szívét a nélkülözésbe és a sze-
génységbe sodródott emberek előtt. Nem csak a helyzetet 
ismerte fel, hanem azt is, hogy az evangélium tanítása 
alapján mi a teendő. Kötelességének érezte, hogy az 
együttérzésen túl tevékeny szeretettel segítsen nehéz 
helyzetbe jutott embertársain. A nyomorgókat még akkor 
is segítette, amikor már ő maga is szegénységre jutott. 
Élete végéig folytatta a szeretet szolgálatát. 

A mai gazdasági világválság egyik szomorú következmé-
nye, hogy egyre többen kerülnek – sokszor a saját hibá-
jukon kívül - anyagilag kilátástalan helyzetbe. A sta-
tisztikai adatok mögött meg kell látnunk az elszegénye-
dett és kilátástalan helyzetbe került családokat, a 
megélhetésért aggódó családfenntartókat, a nélkülöző 
gyermekeket. Ez a jelen társadalmi és gazdasági problé-
máinak a következménye. 

A gazdasági válságból keresi az emberiség a kiutat. 
Szentatyánk, XVI. Benedek pápa idén megjelent Caritas 
in veritate kezdetű enciklikájában így szól erről: 

„Isten nélkül nem tudja az ember, merre kell mennie, 
és nemegyszer annak megértéséről is megfeledkezik, ki-
csoda is ő valójában. Tekintettel a népek fejlődésének 
hatalmas problémájára, amely szinte már elcsüggedésre 
és magadásra késztetne minket, a mi Urunk, Jézus Krisz-
tus szava siet segítségünkre, és tudtunkra adja: „Nálam 
nélkül semmit sem tehettek” (Jn 15,5), biztat bennün-
ket: „Én veletek vagyok minden nap a világ végéig”.(Mt 
28,20). (Cv78) 
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„A fejlődésnek szüksége van a keresztényekre, akik az 
imádság gesztusaiban Istenhez emelik a szegényt, akik 
annak tudatában élnek, hogy az igazság által áhított 
szeretet, caritas in veritate, amelyből az igazi fejlő-
dés kiindul, nem a mi művünk, hanem ajándékként kapjuk. 
Ezért nem csupán tudatosan kell reagálnunk a legnehe-
zebb és legkomplikáltabb dolgokban is, hanem mindenek-
előtt az ő szeretetére kell hagyatkoznunk.”(Cv79) 

„A gazdasági segélyeknek is olyanoknak kell lenniük, 
amelyet nem kísérhetnek hátsó gondolatok. Nem csupán az 
érintett országok kormányának a bevonása szükséges, ha-
nem a civil társadalom helyi gazdasági szereplőinek, 
kulturális tényezőinek, valamint a helyi egyházaknak 
bevonása is. A segélyprogramoknak egyre nagyobb mérték-
ben kell olyan jellegzetes programformákat átvenniük, 
amelyek a segélyezett általi hozzájárulást és a segé-
lyezésben való részvételt is magukba foglalják.” (Cv58) 

„A népek fejlődése mindenekelőtt azon múlik, hogy ön-
magukat egyetlen családként ismerjék fel, amely valódi 
közösségként együtt munkálkodik és amelyet olyan egyé-
nek alkotnak, akik nem egyszerűen egymás mellett él-
nek.” (Cv53) 

„Ez „társadalmi téren szeretet az igazságban” (caritas 
in veritate sociali): a társadalomban hirdeti meg 
Krisztus szeretetének igazságát.” (Cv5)  

„Ám a szeretet túlhalad az igazságosságon, mert sze-
retni annyi, mint adni, odaadni a másiknak azt, ami az 
„enyém”; ugyanakkor a szeretet soha nem létezik igazsá-
gosság nélkül, amely azt követeli, hogy megadjuk a má-
siknak azt, ami az „övé”, ami léte és működése alapján 
megilleti.  Nem tudok a másiknak a „magaméból” ajándé-
kozni, ha előbb nem adtam meg neki azt, ami az igazsá-
gosság alapján jár neki.”(Cv6) 

Kedves Testvérek! 

Szentatyánk szavai elgondolkodtatnak és arra biztatnak 
bennünket, hogy Szent Erzsébet példáját követve, a ma-
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gunk módján vegyük ki a részünket a szegénység elleni 
küzdelemből. 

A Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezete, a 
Caritas Hungarica – Katolikus Karitász irányítja és 
végzi az egyház szeretetszolgálatának feladatait. Kö-
szönetet mondunk annak a sok ezer önkéntesnek, akik az 
egyházmegyék karitászcsoportjaiban áldozatos munkát vé-
geznek.  Támogassátok és segítsétek a Karitász munkáját 
lehetőségetekhez mérten: önkéntes segítői munkával, 
adományok felajánlásával. 

November 22-én a templomi gyűjtést az egyházi karita-
tív munka céljaira ajánljátok fel. Ezzel is méltó vá-
laszt adhattok arra a felhívásra, amit Szentatyánk hir-
detett meg az evangélium szellemében a szegénység elle-
ni küzdelemre. 

2010 a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelem európai éve lesz. Hogy a katolikus egyház is 
kézzelfogható jelét tudja adni a világban a krisztusi 
szeretetnek, kérünk benneteket, adakozzatok a szükség 
komolyságához illő nagylelkűséggel a Karitász javára 
rendezett országos templomi gyűjtésen. 

Minden adományért előre is hálás köszönetet mondunk.  

Árpád-házi Szent Erzsébetnek, a Katolikus Karitász vé-
dőszentjének oltalmába ajánljuk a karitatív szolgálat 
minden önkéntes segítőjét és jó szándékú támogatóját. 

Isten áldja és segítse meg hazánkat, hogy mihamarabb 
megszűnjék a nélkülözés és jusson elegendő kenyér min-
den család asztalára.  

Budapest, 2009. november 6. 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 

 
A gyűjtés napja: 2009. november 22. 
  


