Caritas News November 2017
Kom och köp Caritas-produkter!
I november-december säljer Caritas Finland klosterprodukter vid evenemangen nedan. Kom och köpt något
gott och lär dig mer om Caritas’ verksamhet. Obs! I år deltar Caritas inte i Tomasmarknaden på Senatstorget
i Helsingfors, utan du hittar oss på nedanstående ställen i Helsingfors, Vanda och Tammerfors samt på
Granvägen i Helsingfors.
Söndag 19.11 Caritas Novemberbasar í S:t Henriks katedralförsamling i Helsingfors kl. 10.30-14.30
Söndag 19.11 i Heliga korsets
församlings församlingssal i
Tammerfors efter högmässan
Onsdag 22.11 Vänkafé hos
Caritas
på
Granvägen
i
Helsingfors kl. 15-17
Lördag och söndag 25.-26.11
Julmarknaden på Korjaamo i
Helsingfors kl. 11-17
Söndag 26.11 i Heliga korsets
församlings församlingssal i
Tammerfors efter högmässan
Lördag 2.12 Adventsmarknad i
Myrbacka lutherska kyrka kl. 1014 (Strömfåravägen 1, 01600
Vanda) och Hantverksmarknaden
i Isomyyri köpcentrum kl. 10-14
(Eldstadstorgeti 1, Myrbacka,
01600 Vanda)
Fredag 8.12. Julevenemng i
Mejlans lutherska kyrka kl. 15-18
(Rönnvägen
16,
00270
Helsingfors)
Onsdag 20.12 Vänkafé hos
Caritas
på
Granvägen
i
Helsingfors kl. 15-17
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Utvecklingsbiståndsnytt
Vattenprojektet i Bolivia fortsätter. I tur står byn Vituyo, där arbetet med vattenledningar har inletts. Bilder
från projektet finns på vår webbplats: www.caritas.fi/bolivia
Fasteinsamlingen i våras hjälper småbrukarkvinnor i Tamil Nadu i Indien att ta i bruk ekologiska metoder.
Kvinnogrupper har under sommaren deltagit i utbildning och workshops i ekologisk ordning. Mer information
finns på finska på vår webbplats: www.caritas.fi/intia
I Nepal har kvinnor och familjer i jordskalvsdrabbade byar fått getter från Caritas. Boskapen hjälper att höja
familjernas levnadsstandard och kreaturshållning ger också inkomster.

Share the Journey – En gemensam resa
I september inledde påve
Franciskus
och
den
internationella
Caritasfamiljen kampanjen Share the
Journey – En gemensam resa.
Avsikten med kampanjen är
att påminna om att vi gör vår
livsresa tillsammans med
andra.
Påven kallar oss alla att se
människan
i
våra
medmänniskor. Vi färdas
tillsammans. Vi behöver alla
kunna säga "du" till dem vi
möter och se dem som våra
likar - och det här gäller också
migranter och flyktingar. Vi
är en och samma familj.
Tron är ett möte med Jesus
och vi ska göra som Jesus;
mötas, säger Franciskus.
Man kan visa sitt stöd för
kampanjen på sociala medier
genom att göra som pater Jan
Aarts SCJ har gjort: ta a en bild av sig själv med armarna utsträckta och dela bilden med taggen #sharejourney.
Läs mer om kampanjen på: www.caritas.fi/sharejourney och http://journey.caritas.org

Håll dig à jour genom att följa www.caritas.fi/aktuellt
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Adventsinsamlingen hjälper mindre bemedlade här hemma
Caritas
Finlands
adventsinsamling hjälper i år
människor i ekonomiskt
trångmål
i
Finland. I
samarbete med kyrkoherdarna
i de katolska församlingarna
delar Caritas ut presentkort
som går att använda i storköp.
Mottagarna kan köpa mat,
leksaker och kläder enligt
familjens behov inför jul. En
del av insamlingsmedlen
används till att stöda
lägerverksamhet för barn.
Caritas
Finlands
insamlingskonto
är
FI73 8000 1270 1545 04 och
adventsinsamlingens
referensnummer är 2231.
Insamlingstillstånd:
RA/2017/766.
Information om insamlingen
finns
på
svenska
på
www.caritas.fi/adventsinsamling

Vänkafé onsdag 22 november
Caritas Finlands volontärer serverar kaffe och
något ätbart i vårt Vänkafé onsdag 22 november
kl. 15-17. Välkommen till Granvägen 6 i
Helsingfors på kaffe eller te i gott sällskap!
Höstsäsongens sista kaféträff blir strax inför jul,
närmare bestämt onsdagen den 20 december.
Ta kontakt på förhand om du vill baka något
eller har tid att hjälpa till med kaffet – i annat
fall är det bara att dyka upp!
Välkommen!

Julstängt
Caritas Finland håller stängt över jul
fr.o.m. kl. 12 den 22 december. Vi är
på jobb igen 8.1.2018. Välsignad jul!
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