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ÉLELMISZER ADOMÁNYOK ÉS MASZKOK A KARITÁSZTÓL KA-
RÁCSONYRA 

Az Szeged-Csanád Megyei Karitásznak több mint 20 éve van 
egy nagylelkű támogatója, aki ebben az évben közel másfél 
millió forint értékű élelmiszer adománnyal támogatta a rászo-
ruló családokat a karitászon keresztül. 
 
Nekem egy véletlen folytán jutott tudomásomra, hogy van 
egy ilyen támogatási lehetőség, amivel szebbé, boldogabbá 
tehetjük a családok karácsonyát. Így történt, hogy 2017 volt 
az első év, amikor az egyházmegyéből első vidéki egyházköz-
ségi karitász csoportként, a zsombói részesült a felajánlásból 
és akkor 10 csomagot tudtunk eljuttatni a családoknak. Azóta 
évről-évre emelkedik a csomagok száma. A 2019-es évben 10 
csomagot az általános iskola, 10 csomagot pedig az óvoda ve-
zetése adott át az általuk kiválasztott gyermekeknek, ill. csa-
ládjaiknak. Ebben az évben az egyik üzletlánc által előre ösz-
szeállított 367 élelmiszer csomagból elsősorban szegedi, de 
emellett még Ásotthalom, Orosháza, Röszke és Zsombó kari-
tász csoportjai részesülhettek. Nagyon örültem, hiszen 25 csa-
ládnak tudtuk eljuttatni a karácsonyi ünnepkörben ezeket a 
tartós élelmiszereket. December elején a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal is támogatta a Karitászt 3500 szájmaszkkal, ame-
lyeket egy kamionban találtak a pénzügyőrök. Az illegális szál-
lítmányt lefoglalták és a 
szükséges bevizsgálást 
követően döntött a ha-
tóság, hogy nem kerül-
nek megsemmisítésre 
ezek a védőeszközök, 
hanem elajándékozzák a 
maszkokat. Ennek kö-
szönhetően 50 db maszk is szétosztásra került Zsombón. 
Végül szeretném megköszönni a segítségét mindazoknak, akik 
hozzájárultak ahhoz, hogy 25 családot megajándékozhattunk 
karácsonykor. Először is Ancsa-Molnár Hajnalkának, a szegedi 
karitász irodavezetőjének, aki biztosította számunkra ezt a tá-
mogatási formát. A szociális központ dolgozóinak, hogy segít-
ségemre voltak a családok kiválasztásában. Király Attilának és 
Királyné Szilvinek, hogy már évek óta vállalják a csomagok 
szállítását Szegedről Zsombóra. Végül pedig köszönet azok-
nak, akik eljuttatták ezeket a csomagokat a támogatott csalá-
doknak. Király Attiláéknak, Tóth Tiborné Erikának és állandó 
segítőmnek, Bálint Csabának. 

(Bálintné Erika) 

 

 

RÖVID HÍREK 

• Zsombón 2020-ban 22 fő keresztelkedett meg, 
ebből 5 fiú és 17 lány. Elsőáldozó 4 gyermek volt, 
3 felnőtt és 2 középiskolás pedig bérmálkozott. 
Házasságot 6 pár kötött.  
Temetése 23 embernek volt, 12 férfinak és 11 nő-
nek. Szentséggel 6-an voltak ellátva. A legfiata-
labb 49 éves, a legidősebb pedig 98 éves volt. 

• Az energetikai templomfelújítási pályázatunk műsza-

kilag sikeresen befejeződött 2019 év végén, s Püspök 

atya 2019. december 29-én újra is szentelte gyönyö-

rűen megújult templomunkat. A pályázat pénzügyi el-

számolása a hívek adományainak, illetve a Püspökség 

gyors pénzügyi segítségének köszönhetően a kivitele-

zővel 2020 áprilisában lezárult, az MVH irányító ható-

ság felé azonban hosszas pénzügyi és adminisztrációs 

elszámolási folyamat kezdődött el. A 2020. december 

7-én megtartott hatósági záró ellenőrző szemlén sike-

resen, hiba és hiánymentesen átadásra és jóváha-

gyásra került a projekt, így 2020. december 28-án vé-

gül megkaptuk a teljes, előzetesen elnyert, de csak 

utólag finanszírozott pályázati forrást a felújításhoz. 

Ezúton is hálás szívvel köszönjük minden résztvevő 

aktív segítségét a megvalósításban. 

• BÚÉK! Bízzuk Újra Életünket Krisztusra! 

 

 

VASÁRNAP 
01.03. 

 
 
11:00 
 
 
17:00 

KARÁCSONY UTÁNI II. VA-
SÁRNAP 
István atya felgyógyulásá-
ért 
 
Engesztelő imaóra 

KEDD 
01.05. 

8:00 Igeliturgia 

SZERDA 
01.06. 

 

18:00 

Vízkereszt – FÜ  

Szentmise 

CSÜTÖRTÖK 
01.07. 

17:00 Szentmise 

 

PÉNTEK 
01.08. 

10:00 Gyászmise 

VASÁRNAP 
01.10. 

 
 
11:00 
 
17:00 

URUNK MEGKERESZTELKE-
DÉSE – Ü  
Szentmise 
 
Engesztelő imaóra 


