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Ден на Каритас, 08 ноември 2015 г.

Блажени са милостивите, защото те ще бъдат помилвани.
Мт. 5, 7

Всяка година неделята преди 13 ноември, денят на БЛАЖЕНИТЕ Мъчени-
ци: Евгений, Камен, Павел и Йосафат, отбелязваме Деня на Каритас с органи-
зиране на благотворителни дейности, с цел набиране на средства в подкрепа 
на нуждаещи се хора.

Тази година Денят на Каритас ще протече в навечерието на Светата година 
на Милосърдието, която ще бъде открита на 8 декември 2015 г. и ще продъл-
жи до 20 ноември 2016 година. Като част от Католическата църква, „Каритас” 
е дълбоко ангажирана с обявената Юбилейна година на Милосърдието, защо-
то, „Каритас” не е просто една от многото неправителствени организации, а 
една организация на вярата, тъй като заради нея служим на хората с любов.

В булата на папа Франциск за Юбилейната година се казва: „Милосърдие: 
то е фундаменталният закон, който пребъдва в сърцето на всеки човек, ко-
гато той гледа с искрен поглед брата си, когото среща по пътя на живота. 
Милосърдие: това е пътят, който свързва Бог с човека, за да може сърцето да 
се отвори за надеждата, че ще бъдем обичани завинаги, въпреки ограничения
та на нашата греховност и окаяност”. Нека посветим ежедневните си дела 
на този основен закон, нека продължим да отваряме сърцата си за ближния 
и чрез Христовата Любов да върнем усмивката и достойнството в погледа му. 
Нека нашите Милосърдни дела бъдат мост между болката и живота с достойн-
ство, който прави видима Божията любов към човека и милосърдието между 
хората по-действено.  

Епископ Петко Христов
Президент на „Каритас България”

Има много начини, чрез които може да подадете ръка  
на своите братя и сестри в нужда:

УЧАСТВАЙТЕ в дейностите на „Каритас”: Вашите личностни и професионални умения 
ще бъдат истински дар за тях.
ДАРЕТЕ: Вашите средства ще подпомогнат дейности, насочени към хора в нужда, за 
които сътрудниците на „Каритас” в България полагат грижи. Можете да дарите:
 по банков път: Първа инвестиционна банка
  IBAN: BG37 FINV 9150 12BG N08K MX
  BIC: FINVBGSF
  Основание за плащане:
  Титуляр на сметката: Каритас България
 чрез SMS с текст DMS CARITAS на 17 777 на цена 1 лв.  
  за всички мобилни оператори.

Да бъдем проводник на Христовата Любов - да им подадем ръка.  
Те имат нужда от нас!

Информация за дейностите, които „Каритас” реализира в подкрепа на хора в нужда, 
може да получите от сайта на федерацията: www.caritas.bg.


