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 November 18. Kertvá-Rózsa; a karitász-csoport találkája Szent 
vasárnap Erzsébet napja kapcsán; Mihály-napi vásár. 
 

November 23-tól Kertvá-Roráte,  azaz hajnali imaóra Karácsonyig  
péntekenként  minden pénteken. Időpont: 6.30 óra. 
 

November 23. Péntek esti teázás Ábel atyával (és Kertvá-Rozé) 
péntek   Beszélgetős találkozás a főpásztorral 
 

November 25. Elsőáldozásra készülő gyermekeink bevezetése 
vasárnap  a templomba 
 

December 2.   Esperes-kerületi sportnap a Filó Sportcentrumban 
vasárnap  Ingyenes rendezvény családoknak, csapatoknak 
 

December 16. Karácsonyi kézműveskedés 
vasárnap  Mézes-sütés, ajándék-készítés 
 

Február 21-15. Kertvá-Róma – zarándulás az Örök Városba. 
 
 
  * * * * * 
 

November 21-én, az Istenszülő templomba vezetése fényes ünnepén 
teljes liturgikus rendet tartunk templomunkban. 
 

* * * * * 
 

November 25-én és december 16-án magyar nyelvű görögkatolikus li-
turgia lesz Londonban. Jelezzük a lehetőséget Angliában élő honfitársa-
inknak! https://www.facebook.com/gorogkatolikusokangliaban/ 
 

* * * * * 
 
 

Nyílt tanítási nap lesz a Korányi Frigyes Görögkatolikus Általános 
Iskola, Gimnázium és Kollégiumban 2018. november 20-án (kedd) 9 
órakor. Helyszín: 4320 Nagykálló Korányi Frigyes út 27. A nyílt napon 
való részvétel lehetőséget nyújt a hatodikos és nyolcadikos tanulók és 
szüleik számára, hogy betekintést nyerjenek az iskola életébe és kép-
zési kínálatába. Az alábbi képzésekkel várják az érdeklődőket:  magyar-
német két tanítási nyelvű tagozat;  angol-informatika osztály;  hatosztá-
lyos gimnáziumi osztály; humán-reál gimnáziumi osztály; dráma-osztály; 
média-osztály. 
 
  * * * * * 
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Októberben az alábbi szavakkal kértünk segítségnyújtást egy bajba került 
családnak: Mindannyian szeretjük templomunk parkját, kis csobogónkat, az 
esti világítást. A templomkert villanyszerelési munkáit tavaly jelképes áron 
végezte el egy szlovákiai barátunk, akinek egy hónappal ezelőtt leégett a 
háza. Háromgyermekes családról, kiváló emberekről van szó; a tűzben 
mindenük odaveszett. Aki úgy gondolja, bármilyen kis összeggel is tudja 
támogatni tragédiájában ezt a kiváló családot, kérjük, tegye meg. – Gyűjté-
sünk eredménye 130.000 Ft volt. A családtól az alábbi levelet kaptuk:   

Drága Barátaink! 
 

Keressük a szavakat és annak a módját, hogy hogyan is tudjuk kifejezni 
azt a hatalmas nagy hálát, amivel mindannyiótoknak tartozunk – álta-
lunk ismerteknek és ismeretleneknek egyaránt!  
Már egy hónapja annak, hogy otthonunk a tűz martalékává vált. Azon az 
éjszakán úgy éreztük, oda lett minden, amit kemény munkával felépítet-
tünk a családunk számára. Nagyon nyomasztó érzés volt, hogy gyer-
mekeink szinte egy pillanat alatt otthontalanná váltak. De hála nektek, 
drága barátaink, fáradságot nem ismerve szinte két hét alatt új tetőt va-
rázsoltatok a házunkra! Kimondhatatlanul boldogok vagyunk, hogy ilyen 
emberekkel vagyunk körülvéve, akik saját munkájukat, gondjukat félre-
téve, azonnal a segítségünkre siettetek. 
Hálásak vagyunk mindannyiótoknak a pénzbeli adományokért, a sok 
szép ruháért, minden segítségért és lelki biztatásért. Nélkületek sehol 
nem tartanánk. Hálásak vagyunk a jó Istennek, hogy ennyi szeretetet 
tapasztalhattunk meg.  
Az a tudat, hogy mindezt képtelenek vagyunk elégségesen megköszön-
ni, még sokáig fogja belülről feszíteni a szívünket, mivel rájöttünk, hogy 
semmink sincs olyanunk, amit ne kaptunk volna. Ezért igyekszünk úgy 
élni, hogy minden, amink van, a Tiétek legyen!  
Köszönjük Nektek, hogy erre esélyt adtatok!  

a Kendi család 

https://www.facebook.com/gorogkatolikusokangliaban/
http://www.kertvarosigorogok.hu/
mailto:obbagyl@upcmail.hu


A szeretet sebei – avagy egy reálisabb szeretetre nevelés alapelvei 
 

Aki az evangélium értékrendjét magáénak vallja, az nyilván ebben a szem-
léletben, a szeretetben mindenki felé nyitott élet vágyával igyekszik élni is, 
nevelni is. Újra meg újra érezzük ugyanakkor, milyen nehezen megy – és 
néhanapján e nehézségek miatt talán a továbbadást illetően is elbizonyta-
lanodunk. Ha tudatosítjuk magunkban a szeretet sebeinek valóságát, para-
dox módon magunk is erőre kapunk, meg a szeretetre nevelésünk is reáli-
sabb alapokra helyeződik. 
Egy alkalommal – egy írástudó kérdésére: „melyik az összes parancs közül 
a legelső?” – Jézus a szeretet kettős-egy parancsát fogalmazza meg: „Sze-
resd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és 
minden erődből, és szeresd felebarátodat, mint önmagadat. Ezeknél na-
gyobb parancs nincsen.” Az írástudó helyesel; mint az ószövetségi törvényt 
lélekkel olvasó ember, a szeretet törvényét ő is mindennél előbbre tartja. 
Jézus ezt az önmagában is magas mércét még magasabbra emeli, amikor 
majd így fogalmaz: „Szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket!” 
Követői számára kétezer év múltán is az ő kezdeményező, megbocsátó, 
szolgáló szeretete a minta. 
E minta szerint élni azonban sosem volt könnyű. Mert a szeretetnek nem-
csak örömei vannak, hanem sokkalta előbb: sebei, amelyek nehezítik ezt 
az utat, sőt visszariasztanak tőle. 
 

Melyek a szeretet sebei? 
 

1. Például a viszonzatlanság. Hányszor érezzük, hogy a szeretetünk vi-
szonzatlan marad, akár figyelmetlenségből, akár – s így még fájdalmasabb 
– hálátlanságból. Aki igazán szeret, annak számolnia kell azzal, hogy érzé-
ketlenek maradnak kezdeményező szeretete iránt; hogy szeretet-
üzeneteire a várt válasz helyén hiányjelet észlel. 
 

2. A szeretet másik sebe a meg nem értés, a félreértés. Óhatatlan, hogy 
életünk során ne találkozzunk ezzel is. Bámulatos, hogy jószándékú embe-
rek között is mennyire gyakoriak a félreértések, s az ebből fakadó sértődé-
sek. – Jézus életében, szeretetében a viszonzatlanság és a félreértés sebe 
egyaránt jelen van. Nemcsak érzéketlenséggel találkozik, de saját tanítvá-
nyai is nemegyszer fatálisan félreértik. A szeretettel mégse hagy fel az Úr. 
 

3. A szeretet sebe az önző kisszerűség is, amellyel szintén gyakorta talál-
kozunk, s amely szintúgy visszavethet bennünket. Az emberek szokások 
rabjai, s még ha a szeretet rá is döbbent valakit a változtatás szükségessé-
gére, igen sokszor a megszokottság tehetetlenségi nyomatéka erősebb. 

4. Ha az eddigi sebek: a viszonzatlanság, a félreértés, az önző kisszerűség  
ellenére nem fordultunk vissza s továbbra is vállaljuk a szeretet útját, akkor 
az erőszakosság, a kihasználás, a követelődzés sebeit is meg kell ta-
pasztalnunk. Aki szeret, azt kihasználják; aki a kisujját nyújtja, egész karját 
követelik. Akiben felfedezik a szeretettől átjárt lelket, a szolgálatot, áldoza-
tot vállaló készséget, arra rátelepszenek, szinte „követelik” idejét, munkáját, 
pénzét, mindenét. – „Amit Kafarnaumban tettél, cselekedd itt is!” Erősza-
kos, követelődző emberek veszik körül Jézust is. Egyszer-egyszer kitér 
előlük az Úr, de akkor is úgy vonul vissza, hogy nem hagy fel a szeretettel. 
S hányszor előfordul, hogy a magányos imádságban vagy a pihenésben 
megzavart Jézus minden erőszakosság, bántó követelődzés ellenére a 
legnagyobb szeretettel áll rendelkezésére azoknak, akik keresik. – Ilyenkor 
talán az is vonakodóvá tesz bennünket, hogy kilátástalannak, hiábavalónak 
érezzük a szeretetünket. Valóban nehéz elképzelni, hogy aki a szeretet 
nevében zsarol, az bármikor feleszméljen durva önösségéből. Az evangéli-
um mégis egyértelműen mondatja velünk: csak a jóságnak van Isten-adta 
hivatása megtörni a szeretetlenséget, az önzést. 
5. A szeretet sebeinek még mindig nincs vége. Sajnos, bármennyire igyek-
szünk, óhatatlan, hogy feszültségek ne terheljék életünket, kapcsolatainkat. 
Többnyire valami hibánk vagy bűnünk vált ki ellenségeskedést, de néha 
maga a szeretet; a visszautasítás, a viszonzatlanság, a kihasználás ellené-
re való szeretet is kivívhat ellenséges érzületet, sőt gyűlöletet. Jézus a 
szelídség fegyverét ajánlja, ezer helyett kétezer lépést. „Ne hagyd magad 
legyőzni a rossztól, te győzd le a rosszat jóval!” Ezzel a magatartással ha-
sonlítunk leginkább Istenre, aki „napját fölkelti jókra és gonoszokra, esőt ad 
igazaknak és hamisaknak.” Ezáltal kapcsolódunk bele abba az apokalipti-
kus arányú játékba, amely a sátán és Isten között folyik. A gonosz halmoz-
za a gonoszságot, Isten pedig irgalommal válaszol. A gonoszságot hagyja 
kifáradni a gonoszságban, de ő nem tud elfáradni jóságában és irgalmá-
ban. 
Ez az isteni minta. Hiába minden gonoszság, túlnövi a jóság. A realitáshoz 
hozzátartoznak a szeretet sebei, ezekkel számolnunk kell. Sokan fordulnak 
vissza félúton, mert rózsaszín szemüveggel indultak. Ha – az isteni mintára 
tekintve – vállaljuk a Krisztus által kért szolgáló szeretet életformáját, tud-
nunk kell, hogy a szeretet sebein keresztül vezet az út a szeretet örömei-
hez. Mint ahogy a búzaszem elhalása a bő terméshez. 
Aki a keresztre néz, azt Krisztus öt szent sebe a szeretet sebeire is emlé-
kezteti. 


