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Христовото милосърдие за всеки ЯНУАРИ 2016       ГодИНА V

Годината на Милосърдието
Вдъхновени от обявената от Папа Франциск юбилей-

на Година на Милосърдието, с което бяхме приканени да 
изживеем чудото на благодатта, между 11 и 13 декември 
2015 в София организирахме среща с деца и родители в 
риск от нашите центрове в София, Куклен и Малко Тър-
ново. Caritas е част от вярата, а Каритас София е част 
от Католическата апостолическа екзархия. Водени сме от 

призванието да даваме израз на братолюбието, възмож-
ност на вярващите да засвидетелстват милосърдие, а на 
нуждаещите се да получат достатъчно за достоен живот.

В духа на своето призвание, „Каритас София“ отбеля-
за началото на Годината на Милосърдието с тридневна 
среща за деца и семейства в риск. Това бе първото съ-
битие от годишната програма за честването на юбилея. 

В този брой:
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Срещата се проведе под покровителството на Пресветата Дева - Блажената майка 
на всички, истинската застъпница за единството на всички хора по Земята. Целите 
ни бяха: да ограничим социалната изолация на децата и семействата в риск; да съ-
действаме за изграждането на християнски добродетели; да засилим връзката на 
„Каритас“ с местните общностите. Трите дни бяха изпъстрени с различни събития, 
срещи, обсъждания на бъдещи дейности, арт занимания, вкл. ръчно изработване 
на броеници и рисуване на иконата на Благовещение, както и посещения на кино, 

музеи, исторически забележителности, паметници на културата, разходки из центъ-
ра на София. Участниците се включиха и в тържествената литургия за началото на 
юбилейната година.

Срещата на децата и родителите в риск от центровете на „Каритас София“ бе 
възможна благодарение на любезното домакинство на Социалния център за жени в 
неравностойно положение „Рождество Христово” в София.
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Коледни тържества

Децата от нашите центрове за обществена подкрепа в София, Баня и Куклен из-
пълниха специално подготвени програми, с които зарадваха своите родители и други 
гости на техните Коледни тържества. Сред гостите се отличиха Отец Петко Вълов и 
Отец Даниел Жилие. В Баня и Куклен самите деца организираха благотворителни 
инициативи. Част от подаръците бяха осигурени от Херберт Степич (Райфайзенб-
анк) и Била България – учебни пособия, топки, раници, якета, полари и т.н.



Каритас София, София 1309, ж.к. „Илинден”
бул. „Ал. Стамболийски” №190, бл. 55, вх. В
тел.: 02.920.08.25, 0887.527.169
ел. поща: caritas_sofia@caritas-bg.org  

В тазгодишната дарителската кампания на Райфайзенбанк участва и проектът „Образо-
вание за равен старт”, в който Каритас София си партнира с фондация „Херберт Степич 
– Благотворителност за Централна и Източна Европа”. Проектът обхваща нашата работа в 
центровете за подкрепа на деца и семейства в риск в София, Куклен, Баня и Малко Търново. 
Фондацията, основана от д-р Степич, водеща фигура в банката, вече осигури 30 500 лв. за 
храната, която предоставяме на децата с цел да стимулираме техния интерес към образова-
нието. Децата, за които се грижим, растат в среда, в която не насърчава образованието им. 

Райфайзенбанк добавя по 100 лв. към сумата, дарена от всеки неин служител за избрана-
та от него благотворителна кауза. Кампанията  обаче не е предназначена само за служители 
на банката - своето дарение може да направи всеки съпричастен към предложените каузи. 
Сред списъка на каузите е и „Промени живот. Подкрепи възрастен човек!”, чрез която се 
набират средства за програмата „Домашни грижи”.

Дарения  от 1 лв. можете да направите чрез SMS  с текстове DMS CARITAS и DMS STEPIC 
на кратък номер 17 777 за всички мобилни оператори. На сайта на кампанията има и банкови 
сметки.


