„Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život.
Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.“
(Jn 11, 25)

Dňa 14. apríla 2020, zaopatrená a posilnená sviatosťami,
sa pokojne vrátila do Otcovho domu naša milovaná

sestra M. Aurélia Helena Halušková OP
Narodila sa 26. marca 1932 v Mysline pri Humennom. Mala piatich súrodencov. Pri krste dostala
meno Helena. Rodičia Michal a Mária, rodená Soročinová, s láskou vychovávali a uvádzali svoje deti do
života viery. V rokoch 1938-49 navštevovala ľudovú a meštiansku školu.
Už od útlej mladosti pociťovala v sebe povolanie k zasvätenému životu. Dňa 13. augusta 1946
vstúpila do kandidatúry sestier dominikánok v Košiciach. Rehoľné rúcho na znak vstupu do noviciátu
prijala dňa 2. augusta 1949. Po zložení prvých sľubov dňa 3. augusta 1950 odišla pracovať do Domova
sociálnej starostlivosti MUDr. Vladimíra Pospíšila v Petrovanoch. V rokoch 1955 – 1958 navštevovala
Strednú zdravotnícku školu v Prešove, kde získala kvalifikáciu pre prácu zdravotnej sestry. Dňa 14. júla
1957 zložila doživotné sľuby v Petrovanoch. V domove sociálnej starostlivosti sa s veľkou obetavosťou
a láskou venovala ľuďom s rôznym postihnutím po dobu 43 rokov, až do dovŕšenia svojho dôchodkového
veku. Popri práci v sociálnom zariadení sa svedomite starala aj o farský Kostol sv. Petra a Pavla
v Petrovanoch.
Od r. 1993 žila v spoločenstve svojich spolusestier v Konvente bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej, kde
sa ochotne zapájala do rôznych domácich prác. Svoju zručnosť v šití využívala zvlášť pri zhotovovaní
kňazských rúch a kalichového prádla. S radosťou i s veľkou precíznosťou vyrábala ružence, prostredníctvom
ktorých napomáhala šíreniu modlitby posvätného ruženca.
Jeseň svojho života prežívala vo veľkej vďačnosti a odovzdanosti voči Bohu. Denne obetovala
svoje modlitby a utrpenia v starobe za potreby Cirkvi doma i vo svete, za dominikánsku rehoľu,
kongregáciu, jej apoštolské pôsobenie a za príbuzných.

Pohrebné obrady sa uskutočnia vo štvrtok 16. apríla 2020 o 11.00 hod.
na cintoríne v Dunajskej Lužnej, časť Jánošíková.

Za modlitby ďakujú
sestry dominikánky a príbuzní

