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„Простри ръка към сиромаха“, това всъщност е покана за отговорност, като
пряк ангажимент от всеки, който се чувства участник в същата съдба. Това е
стимул да поемем тежестта на най-слабите, както припомня Свети Павел:
„С любов служете един на друг. Защото целият Закон се изпълнява в едно изречение: Обичай ближния си като себе си. (…) Един друг се подкрепяйте в изпитанията.“ (Гал. 5,13-14; 6,2). Апостолът учи, че свободата, която ни е дадена чрез
смъртта и Възкресението на Исус Христос, е за всеки от нас отговорност да се
поставим в служба на другите, особено на най-слабите. Това не е опция за увещание, а условие за истинността на вярата, която изповядваме.
Папа Франциск, послание за Световния ден на бедните, 2020 г.
Денят на „Каритас“ е момент на споделеност, който ни сплотява и ни напомня, че благотворителната организация на Католическата църква – „Каритас“, е
служение на бедните и изпитващите страдание.
Инициативата съвпада с обявения от папа Франциск Световен ден на бедните и насочва внимание към хората, изтласкани в периферията на света и на живота, изоставени и забравени в своето страдание.
Денят на „Каритас“ привежда в действие „културата на срещата“, за която
призовава Светият Отец и която възвръща достойнството на човека.

Инициативата, определена с решение на Епископската конференция на
Католическата църква в България, се отбелязва всяка година в неделята след
13 ноември – деня на блажените мъченици Евгений, Камен, Павел и Йосафат.

Има много начини, чрез които може да подадете ръка
на хора в нужда:

УЧАСТВАЙТЕ в дейностите на „Каритас“: Вашите личностни и професионални умения ще бъдат истински дар за тях. Свържете се с „Каритас“ във вашата
енория или епархия.
ДАРЕТЕ: Вашите средства ще подпомогнат нуждаещи се хора и дейности на
„Каритас“, чрез които организацията им помага.
Може 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.

Информация за дейностите на „Каритас“ може да получите
от сайта на федерацията: www.caritas.bg.

