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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
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hogy esetleg éppen olyas-
valaki elől veszik el a javakat, 
akik valóban hiányt szenved-
nek. Nehéz elviselni ezt a 
pimaszságot kellő önfegye-
lemmel, hiszen úgy kell az 
igazságérzetükre hallgatni-
uk, hogy közben türelmesek, 
nyugodtak maradnak. Ez is 
áldozatosságot jelent, ám a 
kívülállók számára kevéssé 
nyilvánvaló. Továbbfűzve az 
áldozatvállalás gondolatát: 
az önkéntesek családtag-
jai részéről is pozitív hozzá-
állásra van szükség. Több-
nyire női kollégákkal dolgo-
zunk, természetükből faka-
dóan talán érzékenyebbek 
a szociális problémák iránt, 
ám amikor nagy szükség van 
a férfierőre, jönnek a férjek 
és a fiúk is, és ők is kiveszik a 
részüket a munkából. Jó vol-
na természetesen, ha nem 
pusztán a háttérben lenné-
nek jelen a Karitász tevé-
kenységében…

Hogyan tudják meg-
találni azokat a rászo-
rulókat, akik szégyel-
lik, hogy segítségre van 
szükségük?
El kell mondanom, hogy van-
nak szemérmes szegények, 
akik soha nem fognak sor-
ban állni, soha nem fognak 
kérni, mert a világ előtt, de 
lehet, hogy még önmaguk 
előtt is szégyellik a szegény-

ségüket, holott a legtöbben 
nem is tehetnek róla. Én úgy 
látom, a Karitász önkénte-
seinek köszönhetően ez a 
probléma feloldható, hiszen 
minden emberünk ismeri az 
utcájában élőket, és akár 
egy kis utánajárással meg 
tudják találni, meg tudják 
szólítani ezeket a szemér-
mes szegényeket. Így végül 
a jó szándékú emberek ado-
mányait hozzájuk is el tudjuk 
juttatni. Itt kell megjegyez-
nem, hogy a felénk tanú-

sított bizalom talán éppen 
annak köszönhető, hogy az 
adományozók tudják: raj-
tunk keresztül oda kerül a 
segítség, ahol a legnagyobb 
szükség van rá. Számunkra 
az a boldogság, ha elérjük, 
hogy a jóakaratú segítők is 
lelkiismeretük szerint csele-
kedjenek, és mi is megtalál-
juk azokat, akik a leginkább 
rászorulnak a segítségre.

A Karitász önkénte-
sei által képviselt eré-
nyek az idei esztendő-
ben még nagyobb jelen-
tőséggel bírnak, tekin-
tettel arra, hogy 2016 
az Irgalmasság Éve, és 
egyúttal Szent Márton-
emlékév is. A kulcsszó 
a segítés és a felemelő 
szeretet.
Aki kicsit is ismeri Szent 
Mártont, jól tudhatja, hogy 
ő a segítő, felebaráti szere-
tet szentje. Gondoljunk csak 
az Amiens-ben történtek-
re, vagy az albengai misé-
re menet megesett történet-
re, amikor a szegény ember 
ruhát kért Márton püspök-
től. Ő el is küldte a diakónu-
sát meleg ruháért, ám nem 
tudta megvárni, míg a segít-
ség megérkezik, ezért saját 
ruháját osztotta meg a kol-
dussal, és így ment miséz-
ni. A legenda szerint, ami-
kor felemelte a szent ostyát, 
angyalok takarták be kendő-
vel a csupasz karját. Ezt a 
jelenetet örökíti meg egyéb-

ként a székesegyházi új 
bronzkapu egyik kazettája 
is. Márton tehát a felemelő 
szeretet szentje. Nem utol-
sósorban pedig az Irgal-
masság Évét is meghirdet-
te a Szentatya, a kettő szé-
pen összecseng. Remélem, 
mindez arra késztet bennün-
ket, hogy még inkább oda-
figyeljünk a szegény embe-
rekre, akár lelki, akár tes-

ti szükséget szenvednek is, 
illetve még több jót tegyünk.


