
Kedves Egyházközség Tagok! 

Nagyböjt során rendszeresen szembesülünk az ajándékozás és a böjt fontosságával. Számunkra 

világos, hogy mindezek megélése nem kívülről ránk kényszerített kötelesség, hanem meghatározó 

alapjai a krisztusi, egyben kiegyensúlyozott, örömteli élet megvalósításának. Az, hogy a körülöttünk 

élő emberek, közösségeink – s ez által saját magunk mindennapjait is – mennyire tudjuk szebbé és 

tartalmasabbá tenni, elsősorban rajtunk múlik. A böjt és az ajándékozás nem a sokszor rosszul 

értelmezett vagy megélt önsanyargatást jelenti: ahhoz segítenek hozzá, hogy tudjunk evilági 

ragaszkodásainktól mentesülni, saját magunk felé kiüresedni, s Istent a szívünkbe engedve válhatunk 

a mellettünk élők számára valódi ajándékká.  

A fenti szellemiséggel szeretnénk Téged e sorok által megkérni valamire! Március 3-án egészségnapot 

szervezünk egyházközségünkben, mely során mindannyiunk számára lehetőség nyílik nem csak az 

alapvető szűréseken történő részvételre, hanem véradásra is. Tudjuk, utóbbi lehetőségét évente 

sokszor hirdetik újságban, televízióban, ráadásul olykor megható történeteket is olvashatunk, de 

valljuk be, az esetek jelentős részében a felhívás nem, vagy csak rövid időre éri el ingerküszöbünket, s 

cselekvésre nem bír rá minket. Szeretnénk most ezen változtatni, s emiatt fordulunk Hozzád. 

Segítséget kérünk. 

Gondolj csak bele: a véradás során saját testedből adsz ajándékot valakinek, akinek épp rendkívül 

nagy szüksége van Rád. Nem tudja, ki vagy, nem tudja, hol élsz, nem tud Rólad semmilyen 

információt, személyesen nem találkozott Veled eddig, s valószínű ez után sem fog. Azzal viszont 

tisztában van: szüksége van segítségedre! A segítségedre, amely – amennyiben egészséges vagy – 

Számodra egyáltalán nem megterhelő, ráadásul mindössze csekély kis lemondással jár. Igen, 

szüksége van arra, hogy Te segítsd őt. Azért, hogy életben maradjon, hogy felépüljön, hogy 

meggyógyuljon. S tedd mindezt anonim módon, önzetlenül. Ne dicsőségért, ne elismerésért, ne 

„vállon veregetésért”, ne pénzért. Egyszerűen csak önzetlenül, azért mert tudod, hogy valakin 

segíthetsz. Valakin, akit a családtagjai, barátai, ismerősei nagyon szeretnek, akinek gyógyulásáért 

imádkoznak, akiért aggódnak, akit egészségesen hazavárnak. Tudd: aktív részesévé válhatsz Te is 

ennek a nagyszerű folyamatnak.  

Nem kell mást tenned, csak gyere el, s válj ajándékká! Szeretettel hívunk 2018. március 3-án 

szombaton 9-15 óra között a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában szervezett véradásra. 

Köszönettel: 

a Szervezők 

 

Technikai részletek: 

Véradás időpontja: 2018. március 03, szombat 9:00-15:00 óráig. 

Helye: Szent Imre Katolikus Általános Iskola, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 19. 

Hozd magaddal: TAJ kártyád, személyi igazolványod és lakcím kártyád! 

Feltételek: 

 

·         18 és 65 év közötti felnőtt, 

·         legalább 50 kg testsúly, 

·         jelenleg egészséges, 

·         panaszmentes, 

·         elmúlt 2 hónapban nem adott vért, 

·         nem tud véradást kizáró betegségről. 

https://maps.google.com/?q=2100+G%C3%B6d%C3%B6ll%C5%91,+Szabads%C3%A1g+t%C3%A9r+19&entry=gmail&source=g

