
Kedves Évfolyamtársaink, 

nagyon szeretném megköszönni mindazoknak, akik kérésünkre imádkoztak 

Vidra Gáborné Tichy Mariért, de azoknak is, akik csak gondoltak Rá. 

Tegnap, pénteken délelőtt Mari a Hematológián meghalt. Gábor végig vele 

lehetett. 

Engedjétek meg, hogy ezzel kapcsolatban elmondjam a hét történéseit, 

mert számunkra elemi erővel bizonyítják, hogy fohászotok nem volt 

hiábavaló. 

Minden második kedden járunk (Jutka meg én) karizmatikus imacsoportba, 

de most kedden hosszú szünet után voltunk újra. Mindenki tud ott Mari 

betegségéről és ők is imádkoznak érte. Most is rákérdeztek és mondtam, 

hogy egyre rosszabbul van és már csak hetekben mérhető az élete. 

Megkérdezték, hogy papot nem kellene-e hívnunk hozzá, mire nem tudtunk 

mit válaszolni. Ajánlották a Gyümölcsoltó Boldogasszony lelkészséget: 

ez ugyanabban az épületben van a Karolina úton, ahol a Hematológia. 

Soha nem hallottunk róla. Tudnotok kell, hogy Mari és Gabi Gábor fiunk 

keresztszülei, katolikusok, de - ahogy mi sem, évtizedeken keresztül - 

ők sem járnak templomba. Kevés náluknál szeretetteljesebb házaspár van 

a Földön! Talán még ide tartozik az, hogy az imacsoportban pont most, 

kedden fogalmazta meg Jutka, hogy ő még soha nem tapasztalta meg, hogy 

Isten szólt volna hozzá. 

Másnap szerdán mindjárt kikerestem a telefonkönyvben a Lelkészséget és 

többször próbáltam hívni, de senki sem vette fel. Délután Jutka mondta, 

hogy látogassunk be Marihoz. Előtte szokásosan felhívtuk, hogy mit szól 

hozzá: mondta, hogy vacakul van, de örül nekünk, menjünk. Kiderült, 

hogy Gabi Németországban van, tehát a szokásos napi két (délben és 

este) látogatása aznap elmaradt. Elmondta, hogy délelőttönként jól van, 

olvasgat, de délutánra már nagyon nehezen kap levegőt. Felkelni nem 

tud. Az infúzióhoz a combjába ültettek be kanült, amiatt az ágyban is 

nehezen mozdul. 

Szóba hoztuk az atyát is, hogy hívjunk-e. Nem mondott nemet, de kis idő 

után azt mondta, hogy annak belülről kell jönnie és hogy ő igazán nem 

tett semmi rosszat egész életében. Rendszeresen összejártunk, de soha 

nem esett szó ilyenekről közöttünk. 

A látogatás előtt megpróbáltunk bemenni a Lelkészségbe, persze zárva 

volt, csak egy újabb telefont írtam be a mobilomba. 

Megállapodtunk Jutkával, hogy másnap, csütörtökön reggel hét előtt 

megpróbálkozom, hiszen mint kiderült, hétkor van szentmise a 

Lelkészségben. Hiába csöngettem csütörtök reggel mindkét telefonszámot, 

senki sem válaszolt. Háromnegyed nyolckor újra, hiába.  

Mikor Jutka beért az Egis-be rögtön hívott, mert a metróban a nagyböjt 

minden napjára szolgáló elmélkedési füzetben a következőket olvasta: 

"Beteg hozzátartozóinkhoz hamis szeretetből papot nem hívtunk, és így 

üdvösségükkel felelőtlenül játszottunk." 

Annyira megrendült, annyira szíven ütötte ez, annyira Isten üzenetének 

tartotta, hogy mindjárt felhívott, elmondta és kérdezte, hogy tudtam-e 

telefonálni. Mondtam, hogy nem. Utána rögtön újra próbáltam és rögtön 

felvették. Bemutatkoztam és megkérdeztem, hogy szoktak-e átjárni a 

Hematológiára beteget látogatni. Türelmetlenül közölte az atya, hogy 

most rögtön el kell mennie, nem ér rá, miért az utolsó pillanatban 

szólok. Annyira váratlanul ért a türelmetlensége, hogy kérdeztem, mikor 

ér rá, hogy felhívjam, hiszen a beteg még jól van, nem sürgős az ügy. 



Megint izgatottan válaszolt, hogy azt én nem tudhatom, hogy ráér-e. A 

múltkor is későn szóltak neki és mire odaért, a beteg meghalt. Mondjam 

meg gyorsan, kiről van szó, mert dolga van, majd meglátja, mit tud 

tenni. Megmondtam, letettem a telefont és zokogni kezdtem. Kértem az 

Istent, hogy intézze el jól ezt a dolgot. Máig nem értem, mitől 

rendültem meg ennyire. Felhívtam Jutkát, persze beszélni nem nagyon 

tudtam. Így ő a legrosszabbtól tartott. Őt is és két tagot az 

imacsoportból arra kértem, hogy imádkozzanak. 

A következő nap, pénteken délután háromkor hívott Gabi a mobilomon és 

mondta, hogy pénteken délelőtt Mari elment. Ezekkel a szavakkal 

fogalmazta meg. Kérdeztem, hogy mikor érkezett ő haza Németországból és 

volt-e nála csütörtökön, Azt felelte, hogy csak este és hogy Mari 

mondta neki, hogy jártunk ott szerdán és hogy csütörtökön délelőtt volt 

nála pap és meggyóntatta, megáldoztatta. El kellett mondanom Gabinak az 

egész történetet, mert annyira csodálatosnak tartottam a Lélek 

időzítését. Utána rögtön megpróbáltam hívni az atyát is, akit persze 

most rögtön elértem és neki is elmondtam. Ahogy most Nektek is. 

Annyira hálás vagyok Nektek és a Jó Istennek, hogy el sem tudom 

mondani. 

Szeretettel 

Gyula    


