
HÍREINK 
  

Október 5-én kiállítás nyílt a Hittudományi Főiskolán a 100 éve született 
Békés Géza atya emlékére. Géza bácsi sokunk kedves papja, gyóntatója 
volt. Tisztelegjünk emlékének azzal, hogy megtekintjük ezt az egy hónapig 
nyitva tartó kiállítást, amely ingyenesen, egész nap látogatható. 
 

Azok a szülők, akik október 6-án nem tudnak jelen lenni az elsőáldozási 
megbeszélésen, utólag is jelezhetik gyermekük jelentkezését az előkészü-
letre. Kérjük, ezt mielőbb, még október hónapban tegyék meg. 
 

Egyházközségi Zarándulás – november 3-4. Indulás fél 8-kor. A szomba-
ti útvonal: Rozsnyó, Kraszna Horka, Jászó, Szepsi (vacsora). Szállás Kas-
sán (Hotel Jázmin). Vasárnap reggeli után városnézés idegenvezetéssel. 
(Csatlakoznak hozzánk Papnevelő Intézetünk kispapjai is.) Liturgia a püs-
pöki templomban. Ebéd után színház: Légy jó mindhalálig musical. Várható 
hazaérkezés este nyolc óra körül. Kedvezményes részvételi díj (szállással, 
háromszori étkezéssel, belépőkkel): 15.000 Ft. Jelentkezés mielőbb! 
 

Sulikóstolóra, azaz ismerkedő délutánokra hívja és várja az első osztályba 
készülő nagycsoportos óvodásokat a Szent Miklós Iskola. A különböző őszi 
időpontok a templomi hirdetőtáblán megtalálhatóak. – Hajdúdorogi gimná-
ziumunkban október 12-én, pénteken 9 órától lesz nyílt nap az érdeklődők 
számára. Mindkét oktatási intézményünket jó szívvel ajánljuk a gyerekek, 
szülők figyelmébe. 

  

Jó szívvel hívjuk fiú hittanosainkat a ministráns szolgálatra. Az oltár közel-
ében lenni örömteli lelki élmény, hiszen a ministráns nem csupán a pap 
bácsi segítője; ő egyszerre szolgálja a jó Istent és az embereket, az imád-
kozó közösséget, és mindeközben ráérez az istenközelség boldogságára 
is. Gyertek fiúk, jelentkezzetek bátran erre a szép és szent szolgálatra! 
 

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe családterapeutáinkat. Lakatos-Pacsuta 
Orsolya pszichológus és Vas Viktória ideggyógyász várja azokat a csa-
ládokat, párokat, akik nehézséggel küzdenek a mindennapokban, és sze-
retnének keresztény szemléletű segítővel megoldást találni gondjaikra. „A 
családterápiás folyamat során az egész családdal foglalkozunk, együtt tárjuk 
fel a nehézségek gyökerét, segítséget nyújtunk új utak keresésében, a harmo-
nikus családi élethez vezető út megtalálásában.” Elérhetőség: +36709476031 
(Lakatos-Pacsuta Orsolya); +36302996636 (Dr. Vas Viktória) 
 

A NAV a napokban utalta át azok adományát, akik az SZJA 1%-át az egy-
házközségünk céljait szolgáló, parókiánkon működő Kertvárosi Közösségi 
Életért Alapítvány javára ajánlották fel. Ennek összege 223.901 Ft volt. 
Tisztelettel köszönjük minden támogatónk segítségét. 
  * * * * * 
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Október 13.  Kertvá-Róma – Találkozás a 2019. évi római za- 
szombat  rándulást tervezőkkel. Időpont: 16.30 óra. 
 

Október 14.  Kertvá-Rolád – Teázós / teasüteményes találka a 
vasárnap  hittanteremben. Időpont: a Szent Liturgia után. 
 

Október 21.  Képviselőtestületünk őszi gyűlése.  Időpont: a 
vasárnap  Szent Liturgia után. 
 

Október 21. Esperes-kerületi sportnap. Helyszín: Filo Sport- 
vasárnap  centrum.  Időpont: 12-18 óra. 
 

November 3-4. Kertvá-Ndorlás – Egyházközségi Zarándulás Szlo- 
szombat-vasárnap  vákiába. A pontos programot ld. alább. 
 

November 9.  Kertvá-Rozé; borkóstolós találkozás az édesapák- 
péntek   kal. Időpont: 18.00 óra 
 

November 18. Kertvá-Rózsa; a karitász-csoport találkája Szent 
vasárnap Erzsébet napja kapcsán, liturgia után. 
 

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

November 25. Elsőáldozásra készülő gyermekeink bevezetése 
vasárnap és bemutatása, a Szent Liturgia keretében. 
 

December 2. Esperes-kerületi sportnap. Helyszín: Filo Sport- 
vasárnap  centrum.  Időpont: 12-18 óra. 
 

December 16. Karácsonyi készület – mézes-sütés, kézműves- 
vasárnap  kedés, kántálás. Időpont: a Szent Liturgia után. 
 
 

A két esperes-kerületi sportnap kiváló alkalom a közös családi sportolás-
ra. A részvétel – ebéddel és valamennyi sportolási lehetőség igénybe véte-
lével – mindkét napon ingyenes. Jelentkezési határidő: okt. 15., ill. nov. 26. 

http://www.kertvarosigorogok.hu/
mailto:obbagyl@upcmail.hu


A levél 
Az unokatestvéremnek lánya született – mesélte K.V. főorvos. – Amikor 
megszületett a lány, azon gondolkodott, hogy egyáltalán gyermek-e. Egy-
szerűen torzszülött volt. Az unokatestvérem és felesége szép termetű em-
berek, megdöbbentek a jövevény láttán. Huszonegy éves volt az unoka-
testvérem, felesége tizenkilenc, amikor a gyermekük megszületett. Az uno-
katestvérem minden áron intézetbe akarta adni, mondván, hogy előttük az 
élet, nem tehetik tönkre azzal, hogy egész életükben ilyen teremtményre 
nézzenek. 
Ráadásul az orvosok alátámasztották, hogy mindketten egészségesek; 
csak rajtuk múlik, ha gyermeket akarnak, minden valószínűséggel egész-
séges lesz. Miért komplikálnák az életüket ilyen fiatalon? A nagyszülők is 
egyetértettek, hogy az unoka – az első unoka – nem olyan, mint amilyenről 
álmodoztak. Úgy nézett ki, hogy a gyermek olyan házba kerül, ahol szerze-
tesnővérek gondoskodnak a hasonló sorsú gyermekekről. Szeretik őket, 
gondoskodnak róluk, a saját szüleik sem szerethetik jobban. 
Az unokatestvérem felesége azonban megmakacsolta magát. Nem. Nem. 
A gyermek az övék, és velük marad. Az unokatestvérem szerette a felesé-
gét, és mivel az asszony választás elé állította: vagy gyerek, vagy válás, 
nem sokat gondolkodott. Így a gyermeket pólyában hazavitték. Megszok-
ták. Aki először látta a gyermeket, nem értette, hogyan lehet ilyen teremt-
ményt megszokni. A lány növekedett, nagyon kedves, angyali gyermek volt, 
nem angyali testben. Gyors volt és szellemes. 
A szülőknek még két gyermekük született, szépek, egészségesek, akik 
nagyon szerették a nyomorék testvérüket, kocsiban sétáltatták az utcán, és 
nem törődtek azzal, hogy a többiek kinevették. A templomban saját külön-
leges széke volt a hibás lánynak, hogy tudjon ülni és énekelni a többiekkel. 
Az unokatestvér és felesége korosodtak. Az egészséges gyermekek kire-
pültek a családi fészekből, a nyomorék lány otthon maradt; nem halt meg, 
ahogy az orvosok megjövendölték. A család azok közül való volt, akiknek 
nem szabad a szerencséjét elkiabálni, mert szerették egymást, boldogok 
voltak, nevetés volt a házban reggeltől estig. A házaspár már elképzelni 
sem tudta, hogy valamikor azon gondolkodtak, hogy a lányuk valamilyen 
intézetben növekedjen. Végül is: a test boríték, a lélek a levél. Hiába nézed 
a borítékot, a levél a fontos. 
Az unokatestvérnél negyvenöt éves korában leukémiát állapítottak meg. 
Összetört. Egy munka közepén volt, amit be akart fejezni; hiába látta a 

munka végét, mindennek vége. Teljes vég. Amikor az optimista törik össze, 
az nagyon szomorú. A feleség próbálta vigasztalni, de mindhiába, ha ő is 
egész nap sírt.  
Megfelelő donort kerestek, aki csontvelőt adhatna neki. A feleség felajánlot-
ta, de felvilágosították, hogy ő nem megfelelő, nagyon nehéz megfelelőt 
találni. A nemzetközi adatbankban kell keresni, hogy a feltételek adottak 
legyenek. Sikeres lehet a keresés, de gyakran sokat kell várni. 
Igen, talán sejtitek, hogy ki volt a donor. A lányuk. Az a teremtmény, aki 
levél volt, a Teremtő által küldött levél. Rögtön felajánlotta a segítségét. 
Testvérei nem feleltek meg a feltételeknek, ő volt az egyetlen, aki számí-
tásba jöhetett.  
Hogy miért mondtam el az esetet, a küldetéssel függ össze. Nem fogok a 
nehéz operációról, az imákról, a család megpróbáltatásairól beszélni... 
Mindenki, aki volt hasonló helyzetben, el tudja képzelni. 
Valami másról akarok beszélni, a szimbólumról. Értitek? 
Tegnap látogatóban voltam az unokatestvéremnél. Minden istentiszteleten 
a családjával együtt vesz részt. Ültünk az asztalnál, beszélgettünk, az uno-
katestvérem egészséges. Boldog. Nevettünk abban a burokban, ami azokat 
az embereket veszi körül, akik szeretik egymást, a bizalom, szeretet, bol-
dogság felhőjében. A lányra néztem. Arra a legidősebbre. Könnyes volt a 
szemem a meghatottságtól, attól a szeretettől, ami igazgatja a sorsunkat, 
és nem szűnik meg bennünket szeretni. 
Mindegyikünk egy levél. Egy levél, amely a születésünkkor van elküldve 
erre a világra, levél, amely szeretetből, szeretettel van elküldve. Elutasítjuk 
a leveleket. Elküldjük a sötétbe, felbontatlanul... Visszaküldjük, mintha a 
címzett ismeretlen lenne, mintha nem is tudnánk, hogy az édenből jött le-
vélnek mi vagyunk a címzettjei. De ONNAN nem jönnek fölösleges levelek. 
Minden levélnek megvan a pontos értelme. 
A lánynak, aki velünk ült az asztalnál, mély szemei voltak. Az egyetlen, ami 
szép az emberen, az láthatatlan... Szeretjük a láthatót, és azt nevezzük 
szépnek. Szeretjük a borítékokat. És nem fogadjuk el a nekünk címzett 
leveleket. Leveleket ONNAN. És mérgelődünk, mint mindenki, aki a boríték 
szerint választott, és nem a levél szerint. 
Uram – imádkoztam, amikor az unokatestvéremtől eljöttem karácsonykor –, 
Uram, adj erőt, hogy ne csapjon be a boríték; hogy elfogadjam a levelet. A 
Te leveledet. Mert mindegyik leveled a mi megmentésünkre íródott. 

(ismeretlen szerző) 


