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25 éves a Szombathelyi 
A Szombathelyi Egy-
házmegyei Karitász 
negyedszázados tör-
ténete sok tanulsággal 
szolgál minden ember 
számára. 

A 2016-os jubileumi esz-
tendő különösen jó alka-
lom arra, hogy a karitatív 
cselekedetek fontosságáról 
beszéljünk. Dr. Veres András 
megyéspüspököt arra kér-
tük, ossza meg gondolatait, 
tapasztalatait az olvasókkal.

Minek köszönhető, hogy 
a Karitász ilyen hosszú 
időn át sikeresen tudja 
végezni a munkáját?

Tulajdonképpen kész cso-
da, hogy egyáltalán léte-
zik a Karitász! Gondoljunk 
csak bele, milyen élénk 
tevékenységet folytatott ez 
a szervezet a háború előtt, 
és nemcsak Magyarorszá-
gon, hanem 
egész Európá-
ban. Majd jött a 
kommunizmus, 
és szegény-
ség, szegény 
ember elviek-
ben nem lehe-
tett az ország-
ban. Az állam 
egyébként is 
magához vont 
minden ilyen jel-
legű tevékeny-
séget, az egy-
házi karitatív szolgálat nem 
működhetett. Amint lehető-
ség nyílt rá, 1989-1990 tájé-
kán újra életre keltek a mi 
szervezeteink is. Elsőként 
a kelet-német menekültek 
kapcsán a Máltai Szeretet-
szolgálatról lehetett hallani, 
de hamarosan ismertté vált 

a Karitász intézménye is. A 
Püspöki Konferencia dönté-
se értelmében minden egy-

házmegyében 
működni kez-
dett ez a szer-
vezet, így tör-
tént ez a Szom-
bathelyi Egy-
házmegyében 
is. Létfontossá-
gúnak nevez-
hető mindez, 
hiszen az Egy-
ház alaptevé-
kenységei közé 
tartoznak - a 
hit továbbadá-

sa, az igehirdetés mellett – 
a karitatív cselekedetek is. 
Egy hívő ember nem tud tel-
jes keresztény életet élni, ha 
az irgalmasság testi-lelki tet-
teit nem gyakorolja. Sokak-
nak eszébe juthat a Szent-
írásból az a gondolat, hogy 
„mutasd meg hitedet tet-

tek nélkül”, nos, nem lehet. 
Ezt persze nem csupán egy 
szervezeten keresztül lehet 
gyakorolni, azon kívül is, de 
tény, hogy intézményi kere-
tek között eredményeseb-
bek tudunk lenni. Egyrészt 

az apró adományok is a leg-
jobb helyre kerülhetnek így, 
másrészt a nagy szükség-
helyzetekben, természe-
ti katasztrófák alkalmával, 
ünnepek előtt összponto-
sítva, célzottan tudjuk elérni 
azokat az embereket, akik-
nél a legnagyobb szükség 
van a segítségre. Ugyan-
akkor a plébániai Karitász-
szervezeteinknek azért is 
nagy a jelentőségük, mert 
közösségeket formálnak. 
Más élményt élhetünk át, 
ha egyedül segítünk vala-
kin, és mást, ha ezt többek-
kel közösen tesszük. Ha azt 
látják az emberek, hogy van-
nak, akik nagy buzgalommal 

végzik a karitatív tevékeny-
séget, bennük is felébredhet 
az egészséges szégyenér-
zet, megszülethet bennük 
egy gondolat: én miért is 
nem vagyok olyan jó ember? 
Miért nem törekszem arra, 

hogy jót tegyek? Át tud-
ja tehát szellemileg-lelkileg 
formálni az egész közössé-
get, és még a kevésbé val-

lásos embereket is cseleke-
detre lehet így bírni.

Mindenkinek, aki részt 
vesz a Karitász mun-
kájában, áldozatokat is 
kell hoznia, lemondásra 
is szükség van a részük-
ről…
Így van, az emberek több-
nyire a szabadidejük terhé-
re, önként vállalva végzik e 
tevékenységüket, és fize-
tést sem kapnak érte. Ezzel 
együtt szeretném megvilágí-
tani az áldozatvállalást más-
képpen is. Sokszor előfordul, 
hogy azok, akik a segítséget 
kapják, hálátlanok, sőt időn-
ként túlzott elvárások ébred-
nek bennük. El kell monda-
nom, hogy a szeretetnek is 
vannak vámszedői, és van-
nak, akik szinte zaklatják az 
önkénteseinket akkor is, ha 
éppen nem szorulnak támo-
gatásra. Nem gondolják át, 

Keresztény életet élni csak az irgalmasság tetteivel lehet


