
  

Lecturis salutem – üdvözlet az olvasónak!

Ezzel a klasszikus köszöntéssel kezdték ajánlani 
műveiket régi nagy írók az olvasóiknak.
Én  is  ezzel  a  latin  szavakkal  ajánlom  minden 
kedves  olvasónknak  a  Szentmihályi  Életünket, 
amely  –  reményeink  szerint  -  sűrűbben  és 
nagyobb rendszerességgel jelenik meg ezután.
Beköszöntött  az  ősz.  A  nyári  hónapok 
szabadságának,  kirándulásoknak,  nyaralásoknak 
emléke  még  eleven,  de 
figyelmünk  már  az 
iskolára,  a  munkára  és 
összesűrűsödött  őszi 
programjainkra  irányul. 
Minden  új  kezdet 
programot  kíván.  II. 
János-Pál pápa írta:
„Szó sincs arról,  hogy új 
programot találjunk ki. A 
program  már  megvan:  a 
mindenkori  program, 
amely  az  evangéliumból 
és  az  élő  Hagyományból 
áll  össze.  Végső  értelemben  Krisztusban 
összpontosul. Őt kell megismernünk, szeretnünk, 
követnünk,  hogy…  vele  együtt  alakítsuk  a 
történelmet, míg az teljessé nem lesz a mennyei 
Jeruzsálemben.” / Az új évezred kezdetén/
Az életét krisztusi értékek szerint rendező ember 
mindazokat az erkölcsi, lelki kincseket, amelyek 
fontosak  a  számára,  szeretné  megosztani 
másokkal is. Jézustól olyan igazságokat, erkölcsi 
eszményeket  kaptunk, amelyek nélkülözhetetlen 
voltáról – méltó emberi élethez, – meg vagyunk 
győződve. Olyan emberszemléletet, világlátást és 
életcélt  képviselünk,  amely  a  Szentíráson 
nyugszik. Szeretnénk ezeket átadni másoknak is. 
Ez keresztény küldetésünk emberi alapja. Isteni 
alapja  pedig  a  Jézustól  kapott  küldés:  „… 
hirdessétek  majd  a  háztetőkről!”  Talán  nem  a 
prófétai hevület dörgedelmével kell ezt tennünk, 

hanem  okos  szelíd  szóval,  bölcsességgel  és 
tapintattal, jó példával.
„Legyetek  mindig  készen  arra,  hogy  választ 
adjatok azoknak, akik a bennetek élő reménységről 
számon kérnek titeket.” – írja Péter apostol.
Modern  korunk  egyik  bálványa  az  ember 
szabadságának  a  hangsúlyozása.  Emberségünk 
egyik legnagyobb értéke valóban a szabadság. De 

ezt  azért  kaptuk  Istentől, 
hogy  értékek  mentén 
alakítsuk életünket, és azok 
megvalósítására 
elköteleződjünk.  A 
felismert  érték  nem 
korlátozza  az  embert, 
hanem kiteljesíti életét. Aki 
senkiért  és  semmiért  nem 
vállal  felelősséget,  az  nem 
szabad, hanem felelőtlen. A 
rejtett  vagy  nyílt  önzés 
pokollá teszi  a körülöttünk 
élők  életét, 

megakadályozza saját emberségünk kiteljesedését. 
„…  hiába  fürösztöd  önmagadban,  csak  másban 
moshatod meg arcodat.” /József Attila/
Értékválságról  beszélnek  egyesek.  Család, 
hazaszeretet,  házasság,  hivatás,  vallás 
megkérdőjelezett  fogalmakká  váltak  sok  ember 
számára.  De  nem  az  értékek  vannak  válságban, 
hanem korunk embere. A maga nagyképűségével, 
önzésével és felelőtlenségével.
Számunkra  Jézusban  felragyogott  az  értékek 
teljessége: a mások javát kereső, szolgáló szeretet, 
áldozatvállalás,  hűség,  türelem,  nagylelkűség. 
Tanítása,  élete  és  Szentlelke  segít,  hogy 
szabadságunk  értékek  megvalósításának  forrása 
legyen.

Gábor atya
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Rákosszentmihályi búcsú 
2010. október 3.

Az  idén  Szentmihály  napja 
szeptember  29-re  szerdára  esik, 
így  október  3-án  ünnepeljük 
templomunk névadójának napját. 
Az ünnepi szentmisét mely ½ 10 
órakor  kezdődik,  Láng  András 
dunaharaszti  plébános  atya 
címzetes  prépost,  püspöki 
tanácsos celebrálja.
Az  ünnepi  szertartás  végén  a 
templom előtti téren - a sokéves 
hagyományoknak  megfelelően  - 
egész  napos  program  várja  az 
érdeklődőket  (kicsiket  és 
nagyokat egyaránt).
A  Szentkorona  utcai 
Varázskorona két óvodája mellett 
előreláthatólag  a  környék 
valamennyi  általános  iskolája 
szerepelni  fog  egy-egy  színes 
műsorral. 
Az  idén  is  „kitelepül”  a 
Templom térre a Dr. Kresz Mária 
Alapítvány,  melynek  munka-
társai  különböző  kézműves 
foglalkozásokkal  és  ügyességi 
játékokkal  gazdagítják  a 
programot.
Szokás szerint szintén jelen lesz 
és  az érdeklődők rendelkezésére 
áll a 929-es számú Szent Mihály 
Cserkészcsapat.
A  részletes  műsort  1  héttel  a 
búcsú  előtt  függesztjük  ki  a 
templomban, ill. a plébánia előtti 
hirdetőtáblán.  Szeretettel  várjuk 
tehát a kedves híveket október 3-
án ½ 10-re, a búcsú misére!

Kolozsvári Tibor - szervező

Iskolai Beköszöntő

A  Néri  Szent  Fülöp  Katolikus 
Általános  Iskola  Isten 
kegyelméből  a  14.  tanévét 
kezdhette  meg  szeptember 
elsején.  Örömteli,  hogy 
tanulólétszámunk  meghaladta  a 
400  főt,  közel  negyedével 
gyarapodva  az  elmúlt  néhány 

esztendőben.  Nagy  változás 
életünkben,  hogy 
Egyházmegyénk  egységesen 
bevezette  Katolikus 
Kerettantervet.  Pedagógusaink 
felkészülten  várják  a  régi-új 
kihívásokat.  A  magyar, 
matematika  és  a 
természettudományos  tárgyak 
némi  előnyhöz  jutnak,  a 
számítástechnika  és  az  idegen 
nyelvek  valamelyest  hátrányba 
kerülnek.  Színvonalas  napközis 
foglalkozásainkon  és  szakkörök 
keretében  ezt  is  részben 
kompenzálni tudjuk. 
Első  iskolamisénken  is  jóleső 
érzéssel  találhattuk  kicsinek  a 
templomot, bizony, magas szülői 
részvétel  esetén  kinőttük  a 
rákosszentmihályi  templomot. 
Szép  műsorral  készülünk  az 
ökumenikus  városmisszió  és  a 
templomok  éjszakája 
programokra, valamint a nemzeti 
zarándoklatra,  Szentkútra. 
Nevelőtestületi  lelki hétvégénket 
október  végén  tartjuk  a 
dobogókői  Manréza 
lelkigyakorlatos  házban.  Gábor 
atya  vezetésével  sok  lelkiségi 
programot  szervezünk 
diákjainknak  és  kollégáinknak. 
Az  első  pénteki  misék  és  Fejes 
tanár úr szerda reggeli rózsafüzér 
imái  egyre  több  tanulót 
vonzanak. A Cserkészcsapattal is 
igen szép közös terveink vannak, 
foglalkozásaik  egy  részét  már 
hagyományosan  az  iskolában 
tartják.  Terveink  szerint  a  Néri 
nap  részeként  egy  eddig 
ismeretlen  és  egyetlen 
magyarországi  Néri Szent Fülöp 
ereklyét  állíthatunk  ki 
kápolnánkban,  de  még  nincs 
szállítható  állapotban  és  sok 
engedélyeztetési  eljárás  vár még 
ránk.
Iskolai  programjaink  közül  a 
„Hazám, hazám” tematikus Erkel 
évhez  kapcsolódó  kiállításunkat, 
a  „Segítség,  serdülök”  katolikus 
fiatalok  drámafesztiváljának 
megrendezését emelem ki. Ismét 

elnyertük az ÖKOiskola  címet 
2013-ig,  és  kollégáink  tovább 
folytathatják  európai  iskolai 
együttműködésüket  a 
Comenius  program  keretein 
belül.  A  következő  két  évben 
már 8 tanuló utaztatására is van 
lehetőség  a  résztvevő 
gyergyószentmiklósi,  észak 
csehországi,  angol,  török  és 
litván  iskolákba.  A  tavalyi 
sikeres  szereplés  után  az 
isztambuli iskola is vár további 
Nériseket.  Biztos  vagyok 
benne, hogy a Csángó gyerekek 
látogatása  is  folytatódik  a 
Kovász  egyesület 
szervezésében.
Összegezve,  nagyon  sok 
tervvel és energiával kezdtük el 
az  új  tanévet,  reméljük 
eredményes  és  derűs  munka 
vár ránk, Isten dicsőségére.

Dudás Attila igazgató

Mi a „Kovász”?

A  Kovász  Egyesületet  néhai 
Fülöp  Dezső  atya  hozta  létre 
azzal  a  szándékkal,  hogy  az 
általa  megálmodott  és 
megimádkozott  katolikus 
iskola  megszervezéséért 
munkálkodjon.
Az elmúlt 15 év tevékenységét 
Urbán Gábor plébános atya egy 
kifejező  mondattal  így 
jellemezte:  „Az  egyesület 
kerületünk  egészére  kiterjedő 
hitéleti,  kulturális  és  közéleti 
munkát  végez”.  Ennek 
eredményeként  az 
önkormányzat  2  évvel  ezelőtt 
nekünk  ajándékozta  a 
„Budapest  XVI.  Kerületért” 
szakmai díjat.
Ma  is  folyamatosan  tartjuk  a 
kapcsolatot a Néri Szent Fülöp 
iskola  szülői  közösségével, 
tanáraival.  Évente 
megrendezzük  a  szülők 
farsangi  bálját,  az  elsősök 
családi sportnapját. A Kovász 
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Egyesület  hozta  létre  a  Néri  Szent  Fülöp 
Katolikus  Iskola  Alapítványt,  mely  az  iskola 
vezetésével eredményesen munkálkodik.
Ugyancsak  az  egyesület  alapította  meg  a 
Mindszenty Bizottságot, mely Mindszenty bíboros 
úr szellemi örökségét híven ápolja. Segítségével – 
közadakozásból  -  szobrot  állítottunk  a  főpásztor 
tiszteletére.  Évente,  így 2010.  október  30-án 
(szombaton)  is  konferencia  keretében 
emlékezünk meg a Bíboros Úr kiszabadulásáról.  
Ezen alkalommal ítéli oda a Hittel a Nemzetért  
Alapítvány a Mindszenty díjat két kiváló, hitvalló  
embernek. 
Wass Albert örökségének gondozását is fontosnak 
tartjuk.  Kapcsolatot  ápolunk  Csíkszentdomokos 
kiváló  iskolájával,  néptánccsoportjával. 
Szívünkön viseljük a csángó nép sorsát is: immár 
7. alkalommal nyitottuk meg otthonunkat csángó 
gyermekek nyaraltatására.
Kerületi  iskolák  számára  irodalmi,  történelmi 
vetélkedőket  szervezünk.  A  Szent  Istvánról, 
Rákóczi  Ferencről  majd  a  Biblia  témájából 
merített  vetélkedők  után  november  13-án 
rendezzük  meg  a  „Széchenyi  István,  a 
Legnagyobb  magyar”  című interaktív  történelmi 
versenyünket. 
Az egyesület tisztújítása október 8-án (pénteken) 
lesz19 órakor a plébánián / 1161. BP: Templom 
tér 3./. Ekkor várjuk közösségünk megújításához 
az új Testvéreket is!

Tervezzük  és  valósítsuk  meg  közösen  szebb 
jövőnket!

Petrovics Sándor, elnök

Hitoktatás

Már  szó  sem  azt  fejezi  ki,  amit  művelni 
szeretnénk. Hiszen nem oktatunk, tanítunk, hanem 
inkább nevelni szeretnénk a hitre. Mégpedig úgy, 
hogy  egy  Személy  felé  terelgetjük  a  katekézis 
résztvevőit.  Hiszen  egy a  mi  tanítónk:  Krisztus. 
"Isten  Országával  csak  találkozni  lehet.  Isten 
Országára  lehet  rávezetni,  de  sem tanítani,  sem 
tanulni  nem  lehet  róla."  (Walter  Sennhauser). 
Sokkal  pontosabb  a  görög  katekézus  szó  -  ami 
visszhangot, "visszhangoztatást" jelent. Visszhang 
pedig  arra  jön,  amit  látnak  rajtunk,  hallanak 
tőlünk.  Amit  hallottak,  amit  tanítottunk,  azt 
esetleg már rég elfelejtették.  De,  hogy milyenek 
voltunk,  milyennek  láttak  minket:  azt  soha. 
Tudjuk, hogy ez a mi munkánk, és nem is kevés". 
Ezen  belül  persze  vannak  módszerek,  célok  és 
nevelési szabályok - de mi hitet adni nem tudunk. 
Mert a hit Isten ajándéka. Gondozzuk ezt a csírát, 

ezt  a  mag-kezdeményt  -  de  a  növekedést  Isten 
adja.  Önkéntelen  kérdés:  Nehéz-e  ma 
hitoktatónak,  katekétának,  hittanárnak  lenni? 
Árnyaltabb  a válasz:  Mikor nem volt  az,  illetve 
miért az ma? A gyerekek nagyjából olyanok, mint 
mi  voltunk.  Ám  a  mai  gyerek  sokkal  tágasabb 
horizontot lát a világból, mint mi láttunk. Kitágult 
a világképe, technicizált-civilizált. Nem egységes 
kultúrkörből,  vallásos  vagy  nem  vallásos 
közegből érkeznek. Az iskola szintén csak kullog 
a  tanításban  is  alkalmazható,  otthon megszokott 
eszközök  után.  Nagyon  sok  a  foglalkozásokkal 
leterhelt  gyerek.  Szinte  nem  érnek  rá  gyerekek 
lenni.  Nagyon  sok  az  "egy-szülős"  gyerek. 
Rengeteg gyerek egyre kevesebb támogatást  kap 
hitéletéhez otthonról. (Pedig első és legfontosabb 
hitoktatója a szülő!). A hitüket gyakorlók közt is 
háttérbe szorul a vasárnapi templomba járás. Nem 
kérdés,  hogy  az  Egyház  legfontosabb  feladata 
minden időkben az evangelizálás. A hittan pedig 
fontos  dolog,  mert  alapoz  -  mégpedig  erkölcsi 
alapon,  a  Legfőbb  Jóra  tekintve.  Így  segít  az 
iskolának, az életnek, a társadalomnak. Fölfelé és 
odaátra is látni tanít.
Mindent  összevetve  az  örömhír,  a  ’jóhír’  soha 
nem  fárasztó,  soha  nem  unalmas.  Boldog 
hitoktatás(t)!

Hernád Sándor hitoktató diakónus

Kórus és közösség Isten szolgálatában

Énekkarunk  idén  ünnepelte  újjáalakulásának 
tizedik  évfordulóját.  Hálaadó  mise,  egyházzenei 
hangverseny  és  jó  hangulatú,  felemelő 
szeretetvendégség  tette  emlékezetessé  a 

jubileumot.
Visszatekintve az elmúlt tíz évre, a kórus sok szép 
szereplést  tudhat  maga  mögött.  Az  énekkar 
kiállítás-megnyitókat tett színesebbé, s részt vett a 
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templomban  megrendezett  Mindszenty- emlékműsorban, majd a szobor felavatási 
ünnepségén  is.  A  Magyar  Kultúra  Napján 
koncertet adott magyar szerzők műveiből. Minden 
évben  képviselteti  magát  kerületi 
kórustalálkozókon,  amely  jó  alkalmat  teremt  a 
kapcsolatteremtésre más együttesekkel, és egymás 
repertoárjának megismerésére.
Az  énekkar  közösséggé  kovácsolódott  az  évek 
során.  Közös  programokat  szerveznek,  például 
karácsonyi ünnepséget, a nyári szünet előtt pedig 
összejövetelt  vagy  kirándulást.  A  repertoár 
folyamatosan  bővül,  négy  latin  nyelvű  mise 
mellett mintegy hetve  n mű szerepel műsoron.
Tíz  esztendeje  tizenöt  taggal  indult  a  kórus,  s  a 
létszám ma már a harminc-harmincöt főt is eléri a 
kellemes,  családias  környezetben  tartott,  jó 
hangulatú szerda esti próbákon, ahová szeretettel 
várják az érdeklődőket. Felemelő érzés egy ilyen 
lelkes  közösségben  dolgozni,  ahol  a  hétköznapi 
gondokat  félretéve,  gyakran  a  zord  időjárási 
viszonyokat  is  leküzdve  munkálkodnak  egyre 
többen Csernus János karnagy értő irányításával, 
hogy a saját örömükre és az Úristen dicsőségére 
muzsikáljanak.

Bemutatkozik a Szent Mihály Baráti Kör
 
2010.  márciusban  plébániánkon  megalakult  a 
Szent Mihály Baráti Kör. Kéthetenként csütörtök 
délután 4 és 6 óra között, alkalmanként  nyolcan-
tízen találkozunk. Érdekes témákról beszélgetünk, 
tartalmas  filmeket  nézünk  meg,  vagy  közösen 
megyünk templomlátogatásra, kiállításra.
Legutóbb  Józsa  Judit  kerámiaszobrász  alkotásait 
csodáltuk  meg  együtt.  Közös  volt  a  felfedezés, 
közös volt az öröm és ez a baráti kör lényege.
Programjainkról  a  hirdetés  útján,  illetve  a 
templom  hirdetőtábláján  kifüggesztett  
"Hívogató" oldalunkon lehet tájékozódni. Kortól, 
nemtől  függetlenül  szeretettel  várunk  minden 
érdeklődőt soraink közé, mert együtt lenni jó!

Tilly Ágota

Teremtés Ünnepe, Teremtésvédelem 
Hete szeptember 26-tól

Naponta  hallunk  híreket  a  klímaváltozásról, 
olvadó  jégtáblákról,  emelkedő  olaj  és  gázárról, 
mélytengeri  olajfúró  platformokon  történt 
balesetekről,  óceánokban  úszó  hatalmas 
szemétfoltokról. Tudjuk, vagy sejtjük, hogy ezek 

jó  része  az  emberi  tevékenység,  pazarló  és 
nemtörődöm  életmód  következménye.  Egyre 
többen ismerik fel, hogy ezen nem távoli országok 
és  multinacionális  cégek  tehetnek  és 
változtathatnak  csak,  hanem  a  mi  életmódunk, 
odafigyelésünk  is. Ideje,  hogy  a figyelmünk 
középpontjába állítsuk teremtett voltunkat. Ahogy 
Nobilis  Márió  atya,  az  OLI  igazgatója 
fogalmazta:  “Ahhoz,  hogy  az  emberiség  útja 
elkanyarodjon a fenyegető szakadékoktól, melyek 
felé rohanni látszik, […] meg kell tanulnunk újra 
harmóniában  élni  Isten  teremtett  világával. És 
meg  kell  tanulnunk  jól  viselni  ennek  a 
teremtettségnek  a  felelősségét  is.”  “Az  Úristen 
vette  az  embert,  és  Éden  kertjébe  helyezte,  hogy 
művelje és őrizze (Ter 2, 15)”.

A  magyar  keresztény  egyházak  egy  ideje 
ökumenikus  módon  ünnepelik  meg  a Teremtés 
Hetét  nemzetközi  mintát  követve.  Szeptember 
26. és október 3.  közötti  kerül megrendezésre  a 
Teremtés  Ünnepe,  Teremtésvédelem  Hete 
rendezvénysorozat. Célja, hogy a közös ünneplés 
és  közös  cselekvés,  a  programok  segítsék 
megnyílni  az egyházi  közösségeket  környezetük, 
embertársaik  felé;  legyenek  ők  az  Isten  által 
annyira  szeretett  világ  fenntartható  fejlődésének 
motorjai. Bővebben: www.teremtesvedelem.hu.

A  rendezvénysorozat  ökumenikus  nyitó-
istentisztelete  a  Budai  Ciszterci  Szent  Imre 
templomban  lesz  2010.  szeptember  26-án  16 
órakor (XI., Villányi u. 25.). A mi plébániánk is 
csatlakozik  az  ökumenikus  kezdeményezéshez 
imákkal, ismeretterjesztéssel.

Baczó Tamás

Szent Gyermekség Műve

Amikor egy kisgyermekre nézünk, belemélyedünk 
a  mosolyába,  és  megkérdezzük  magunktól:  „hol 
van  már  belőlünk  ez  az  önfeledt  boldogság?” 
Pedig  a  gyermekszív  csak  abban  különbözik  a 
felnőttekétől, hogy telve van azzal a bizalommal, 

nyitottsággal  és  szeretettel, 
amit Istentől kapott. Amit mi is 
megkaptunk, csak nem őriztük 
és nem féltettük. Ez egy olyan 
ajándék, amely csak az Istennel 
való  személyes  kapcsolatban, 
az imában nyílik ki. 

Szentmihályi Életünk 4



XVI.Benedek  Pápa  nagyon  fontosnak  tartotta, 
hogy azok a gyerekek, akik még tiszta szívvel, és 
őszintén képesek Isten felé fordulni, „kis imával, 
kis  áldozattal”  erősíthessék  a  hitüket,  és  szép 
lassan  segítői  és  támogatói  legyenek  a  náluk 
sokkal  nehezebb  helyzetben  lévőknek. 
Magyarországon  Benvin  Sebastian  verbita 
szerzetes  kapta  azt  a  feladatot,  hogy  újra 
fellendítse a missziós lelkületet ezekben a vidám, 
és segítőkész gyerekekben.
A  Devecserben  tartott  nyári  tábor  a  nagy 
nevetésekkel,  előadásokkal,  tánctanulással, 
kézműveskedéssel és a napi misékkel együtt még 

nekünk, felnőtteknek is lelkigyakorlathoz hasonló 
gyümölcsöket  hozott.  Mindent  Isten  dicsőségére 
és  örömére  tettünk,  miközben  esténként 
szeretteinkért imádkoztunk.
Itthon is, és ennek a globalizált világnak minden 
részén egyre nagyobb szükség van olyan felnövő 
szívekre  és  szemekre,  akik  észreveszik  a 
szükséget, és „kis imával, kis áldozattal” készek is 
segíteni.
A  rákosszentmihályi  plébánián  elindult  egy  kis 
Szent Gyermekség Műve csoport, de remélem, a 
kerület  minden  temploma  vagy  iskolája  körül 
lesznek felnőttek,  és  gyerekek,  akik  szeretnének 
ebben XVI. Benedek pápa helyi segítői lenni.  

                                       Haála Judit
                                           Pápai Missziós Művek
                                 Bp., XXII. Jókai Mór utca 14

                                              Tel: 06 1 226 4610 

Beszámoló  a  Hittel  a  Nemzetért 
Alapítvány  ez  évi  tevékenységéről  és 
tervezett programjairól

A  Hittel  a  Nemzetért  Alapítvány  Mindszenty 
József  prímás  érsek  első  budapesti  köztéri 
egészalakos bronz szobrának felállítása után is a 
mindannyiunk  javára  tevékenykedik.  Tavasszal, 

Mindszenty  bíboros  úr  születésének 
évfordulójáról megemlékezve Dr. Adriányi Gábor 
egyetemi  tanár  tartott  -  sok  új  kutatási 
eredményről  beszámoló  -  rendkívül  érdekes 
előadást a mártír bíboros életművéről. Az előadást 
követően  celebrálta  Dr.  Adriányi  Gábor 
aranymiséjét.
Az ősz folyamán a XVI. Kerületi Önkormányzat a 
templom  előtti  térre  padokat  fog  állíttatni  és 
kibővítik  a templom és a  szobor megvilágítását. 
Az  Alapítvány  pedig  öntöttvas  díszkerítést  fog 
készíttetni  a  szobor talapzatánál  lévő virágágyás 
köré.
Október 30-án 14 órától plébániánk közösségi 
termében  rendezzük  meg  tudományos 
konferenciánkat  több  neves  történész 
közreműködésével  Mindszenty  József  bíboros 
munkásságáról.
Ezután  adjuk  át  a  kitüntető  okleveleket  és  a 
Domonkos  Béla  szobrászművész  által  készített 
emlékplaketteket.  A  két  díjazott  kiváló,  hitvalló 
ember  v.lg.  Regőczi  István  atya  és  Dr.  Jelenits 
István piarista. 
Az ünnepi szentmise után a Kovász Egyesülettel 
és Rákosszentmihály önkormányzati képviselőivel 
együtt  végezzük  településünk újonnan  elkészült- 
dr. Pandula Attila nemzetközi hírű történész által 
tervezett-  zászlójának  és  címerének  a  felavató 
szertartását.  Ezután  kerül  sor  Rákosszentmihály 
himnuszának  ősbemutatójára,  melynek  zenéjét 
Szilasi  Alex  zongoraművész  szerezte,  szövegét 
pedig Hargitai György írta. A négyszólamú művet 
a  rákosszentmihályi  Szent  Mihály  templom 
kórusa adja elő Csernus János vezényletével.
Az  emlékezés  a  Templom  téren  koszorúzással 
záródik.
Kérem, tiszteljenek meg jelenlétükkel!

dr. Horváth Attila
a Hittel a Nemzetért Alapítvány 

kuratóriumának elnöke

Mi a Házas Hétvége?

A katolikus  egyház  alapkövei  a  házasság  és  az 
egyházi  rend.  E  két  közösségalkotó  szentség 
eltérő  módon,  de  ugyanazt  a  célt  szolgálják: 
Krisztus szeretetének megélését  és továbbadását. 
A Házas Hétvége (HH) - Marriage Encounter - 
világméretű  mozgalom,  lelkiség  és  program 
egyszerre.  A  HH  a  szentségi  házasságban  élő 

házaspárok,  valamint  papok  és 
szerzetesek  számára  nyújt 
megújulási  lehetőséget,  hogy 
kapcsolataik  nyitottá,  új, 
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dinamikus és a szentségeket a hétköznapokban is 
megélő  szeretetteli  kapcsolattá  váljanak.  Abban 
segít,  hogy  férj-feleségként  közelebb  kerüljünk 
egymáshoz,  kapcsolatunk  felfrissüljön  és 
elmélyüljön, az sok év után és a hétköznapokban 
is  ugyanolyan  bensőséges  legyen,  mint  a 
házasságunk kezdetén volt.

A  Házas  Hétvége  két  és  fél  napos  péntek 
délutántól vasárnap délutáni szentmisével záruló, 
szerves egységet képező, egybefüggő program. A 
férj és feleség közös elhatározással, végig együtt 
vannak  jelen.  A  program  ideje  alatt  étkezésről, 
szállásról gondoskodunk, de gyerekek felügyeletét 
a  helyszínen  nem  tudjuk  biztosítani.  Hétvégét 
három  házaspár  és  egy  pap  vezeti,  akik  saját 
életpéldáikat  osztják  meg  a  résztvevőkkel.  A 
lényeg nem az, amit ők elmondanak, hanem ami 
annak  hatásaként  bennetek  és  köztetek 
végbemegy: ti ketten találkoztok egymással.

A Házas Hétvége Lelkiségi Mozgalomban az ún. 
„első  hétvége"  után  a  párok és  a  papok területi 
csoportközösségekben,  az  ún.  régiókban  erősítik 
újra  és  újra  kapcsolatukat.  Külpesti  régióhoz  a 
külső  kerületek,  valamint  agglomerációs 
települések  házas  hétvégés  párjai  tartoznak.  A 
régió mostani felelősei,  Horváth Csaba és Tóth 
Timea, 18 éve házas, 3 gyermekes pár. Havonta, 
vasárnap  délutánonként  van  találkozó 
Rákosszentmihályon a közösségi házban. A régió 
papja,  Horváth  Zoltán  újpesti  plébános  atya, 
Rákosszentmihály előző plébánosa. 

A  régió  saját  szervezésben  tart  „első  hétvégét” 
2010. október 15-17. között Kismaroson, melyre 
szeretettel várjuk a jelentkezőket a környékről, aki 
az  egymást  becsülő,  befogadó,  a  HH  lelkiségét 
ápoló közösségre vágynak. 
Jelentkezni  lehet  telefonon:  407-1306,  vagy 
horvath.csaba@freemail.hu elérhetőségen.

Barátokra leltünk

Szívet-lelket 
melengető 
pillanatoknak lehettek 
részesei mindazok, 
akik augusztus 22-én a 
rákosszentmihályi 
templomban 
megnézték csángó 
testvéreink 
búcsúműsorát. Egy 

kamasz fiú olvasta fel Isten Igéjét, aprócska 
lányok tiszta hangja zengte be a templomot. Az 
összes gyermek énekelt szívből, gyönyörűen. 
40 moldvai csángó gyerek érkezett augusztus 16-
án,  hogy  egy  hétig  ismerkedhessék  Budapest 
nevezetességeivel,  és élvezze a magyar  családok 
vendégszeretetét.  Volt  látnivaló  bőven!  Kis 
csapatunk kirándult a Margit-szigeten, megnézte a 
Parlamentet,  ellátogatott  az  állatkertbe,  a 
cirkuszba. Voltunk közösen uszodában is. A Szent 
Jobb  Körmeneten  pedig  népviseletbe  öltözött 
fogadott  gyermekeinkkel  együtt  ünnepelhettünk. 
A  Kovász  Egyesület  által  szervezett  közös 
programok  mellett  a  vendéglátó  családok 
igyekeztek  még  felejthetetlenebbé  tenni  a 
gyerekek itt tartózkodását.
Ahogy múltak a napok egyre jobban örültük, hogy 
részesei lettünk ennek az egésznek. Nyolcadikos 
és  negyedikes  leányaim  is  nagyon  élvezték,  az 
élmények mellett a lelkünk is gazdagodott.
A mi 15 éves vendéglánykánk nemcsak kedves és 
mosolygós volt, de minden program érdekelte. A 
számtalan  belépőjegy,  a  színes  információs 
papírocskák  és  a  közösen  vásárolt  apróságok 
valószínűleg  sokáig  emlékeztetni  fogják 
Budapestre.  Külön  öröm  volt  hallani,  ahogy 
beszélt.  Egyszerűen  mégis  érthetően.  Mesélt  a 
családjáról,  az  iskoláról,  a  faluról  és  mindenről, 
ami egy kiskamaszt érdekel.
Utolsó este kaptuk tőle a legnagyobb ajándékot. A 
templomban  ő  és  a  testvére  együtt  énekelt  a 
közönségnek, nekünk. 

Zellesné Mezősi Tünde

Gitáros misék 

Szeptember elsejével nem csak egy újabb iskolai 
tanév kezdődött  el,  a  gitáros  misék is  a  szokott 
időpontokban  hallgathatók  (hónap  első 
vasárnapján reggel 9-kor, a hónap 3. vasárnapján 
este 6 órakor). 

Várjuk  énekkarunkba  azokat  a  lelkes  fiatalokat 
(korhatár nélkül), akik szeretnek énekelni, szeretik 
a  gitáros dalokat,  és  olyan  közösséget  keresnek, 
ahol a szolgálat mellett barátokra és jó társaságra 
is lelhetnek! Jelentkezni lehet a gitáros misék után 
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vagy szombat esténként a próbák alatt (19:30-tól 
21:30-ig) a plébánia alagsori termében.

Salgóbányai hittantábor
Ahogy mi láttuk -

Beszámolók

Nekem  nagyon  tetszett  a  tábor.  Jók  voltak  a 
kirándulások  és  a  versenyek. A  táborba 
csoportokra  voltunk  osztva,  én  csoportvezető 
voltam. 
A kis faházakban nagyon vicces volt aludni, mert 
második  vagy  harmadik  éjszaka  furcsa  hangot 
hallottunk. Valamilyen állat kaparászott fölöttünk. 
Nagyon  megijedtünk,  de  másnap  kiderült,  hogy 
csak egy pele látogatott meg bennünket.
A  kirándulásokon  sok  érdekeset  tanulhattunk, 
István  bácsi  alaposan  megismertette  velünk  az 
erdőt, a hegyeket.
Három várba is elmentünk: a Salgó, a Füleki és a 
Somoskő  várába,  az  utóbbi  kettő  Szlovákiában 
van. 
Az  utolsó  nap  a  tábortűznél  minden  csoport 
előadott  egy  történetet,  ezzel  mi  igazi  sikert 
arattunk.
Nagyon  jó  volt  a  tábor,  sok  mindenkit 
megismerhettem.

Sipos Kinga

A  legjobb  a  táborban  szerintem  az  volt,  hogy 
sokat játszottunk együtt. Érdekes volt a métázás és 
a totó is, na meg persze az alufólia golyós "harc".
Ám a legklasszabb mégis  az  volt,  hogy a  tábor 
végén mindenki kapott valami ajándékot és hogy 
együtt voltunk.

Bíró Gabriella

Szeretném megköszönni,  hogy  részt  vehettem a 
nyári  hittantáborban  Salgóbányán.  Nagyszerű 
élmény  volt,  hogy  a  gyerekek  között  lehettem, 
mert  számomra,  leendő  pap  számára  fontos 
tapasztalatgyűjtés  volt  ez  a  tábor  is.  Jobban 
megismerhettem  a  gyerekek  világát,  örömüket, 
bánataikat,  problémáikat  és  persze  a  tábor 
szervezés  területén  is  némi  tapasztalatot 
szereztem.  Ezen  kívül  újabb  helyszint  ismertem 
meg,  ahová  majd  én  is  vihetem  táborozni  a 
gyerekeket.  A  tábor  vezetőkkel  is 
megismerkedhettem  és  elmondhatom,  hogy 
mindannyian  nagyon  értékes  munkát  végeztek, 
mivel  a  jövő  nemzedékét  próbálják  Isten  és 
emberszeretetre nevelni.  Isten áldja meg további 
papi és pedagógusi hivatásotokat. 

A táborban ismét  megtapasztalhattam,  hogy egy 
élő közösségnek, a Katolikus Egyháznak vagyok a 
tagja, amelyet Krisztus Urunk alapított, és akit a 
táborban is megtapasztalhattam, felismerhettem a 
másik  emberben  és  a  természetben,  amelyet  Ő 
teremtett. Különösen nagy lelki élményt jelentett 
Sándor atyával a közösen végzett zsolozsmázás, a 
közös  kirándulások  a  Karancs  és  Medves 
gyönyörű tájain. 

Hogyan kerültem én a táborba?
Engem Cseh Zoltánnak hívnak és az esztergomi 
szemináriumban  tanulok  papnövendékként. 
Bennünket, növendékeket minden évben küldenek 
egy  plébániára,  ahol  a  hivatásunkról  kell 
tanúságot  tenni  húsvét  4-dik  vasárnapján  a 
szentmisékben, majd egy nyári táborban veszünk 
részt,  végül  szeptember elején egy hét plébániai 
gyakorlaton kell lennünk.
A  cél  az,  hogy  a  saját  plébániánkon  kívül  más 
plébániákat  is  megismerjünk.  Én  egyébként  a 
kőbányai  Szent  György  plébániához  tartozom, 
amely a Sörgyár utcában van.
Magamról  röviden  annyit,  hogy  felnőtt  megtérő 
vagyok,  29  évesen  ismerkedtem  meg  egy 
katolikus  lánnyal,  aki  minden  vasárnap  eljárt  a 
szentmisére.  Kezdetben  csak  miatta,  de  később 
már  Jézus  Krisztus  miatt  jártam  a  templomba. 
Kapcsolatunk egy idő után megszakadt,  mert  az 
Úr a papi hivatást szánta nekem, ami nem sokára 
elérkezik, mert 2 év múlva szentelnek pappá, ha 
az Isten és az elöljárók is úgy akarják.
Ehhez  szeretném kérni  a  ti  imáitokat,  hogy 
eljussak  a  szentelésig  és  utána  is  hűséges 
maradjak  Jézushoz a  papságomban.  Imával  és 
szeretettel:
 

Cseh Zoltán V. éves papnövendék

Augusztus  elején  Salgóbányán  voltunk 
hittantáborban.  Gyönyörű  környezetben, 
barátságos  kis  faházakban  laktunk.  Sokat 
kirándultunk  minden  nap,  de  nekem  mégis  a 
füleki vár tetszett a legjobban. Miért? Azért, mert 
én  már  jártam  ott  egyszer,  így  én  ehettem  a 
„vezető”, hiszen ismertem a helyet.
Sokat játszottunk és nevettünk, szerettem az esti 
tábortüzeket is.
Jól  éreztem  magam,  és  jövőre  is  szeretnék 
elmenni.                                       

Frits Gergő
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További beszámolók a következő számban 
olvashatók majd. A szerk.

Cserkészeket várunk

Plébániánk  83  éves  hagyománnyal  rendelkező 
cserkészcsapata,  a  929.  sz.  Szent  Mihály 
cserkészcsapat  szeretettel  vár  minden  7  évesnél 
idősebb  fiatalt,  aki  érdeklődik  a  cserkész 
életforma iránt. Egy hónapon keresztül betekintést 
lehet  nyerni  a  péntekenként  sorra  kerülő  
őrsgyűlésekre, valamint mindenki számára nyitott 
programjainkra  (Városmisszió,  csapatkirándulás, 
szentmihályi  búcsú).
Érdeklődni  és  jelentkezni  lehet:

Téglás Gergely - Tegger, 
csapatparancsnok-helyettesnél

0670/5074242
tegger@cserkesz.hu, http://929szentmihaly.hu

Tarzíciusz  ministráns-klub várja  azokat  a 
gyerekeket, akik megtiszteltetésnek veszik, ha az 
oltár körül szolgálhatnak. A 9 órai diák-mise után 
vasárnaponként  egy  rövid,  aktuális  foglalkozás, 
két-hetente pedig klub-foglalkozás és játék. Nem 
titkolt  célunk  fölpezsdíteni  a  ministráns-életet 
versenyekkel  illetve  próbákkal,  és  motiválni  az 
ifjakat.

Őszi hittanos kirándulás

2010.  október  9-én,  szombaton  kirándulni 
megyünk a plébániai hittanosokkal. 
Szeretettel  hívjuk  a  hittanos  gyerekeket 
szüleikkel,  testvéreikkel  együtt.  Az  időjárástól 
függően választunk helyet,  hogy hova megyünk, 
erről a hitoktatóiktól kapnak tájékoztató leírást a 
gyerekek a hittan órán.                                     

Maróti Gabi hitoktató

M e g h í v ó
                 
2010.  október  15-én,  pénteken  este  7  órára 
szeretettel  hívunk minden érdeklődőt,  és minden 
cursillista  testvérünket  a  rákosszentmihályi 

plébánia közösségi házába.
Dr.  Gyurkovics  István  atya 
gondolatai  segítségével 
szeretnénk  elmélyíteni  és 
megújítani szeretetünket, és ezzel 

a  megújult  szeretettel  építeni  az  egységet  és  a 
közösséget egyházközségünkben.

Érdeklődés, információ: 06/30 3384248 telefonon. 

Szentmihályi Esték 

címmel  programsorozatot  indítunk  a  plébánia 
közösségi  termében.  Első  előadó  prof.  Dr. 
Kellermayer Miklós egyetemi tanár, sejtkutató. A 
téma:  Teremtés  kontra  Evolúció.  Időpont:  2010. 
október  16.  szombat  19 óra.  Minden érdeklődőt 
szeretettel vár a Kovász Egyesület.

Jó hír, hogy
Ebneth Csilla és Pálmai Zoltán, egyházközségünk 
tagjai szeptember 11én mondták ki egymásnak a 
boldogító  igent.  Gratulálunk  és  Isten  áldása 
kísérjen Benneteket!

Több  hozzánk  beérkezett  írás  terjedelmi 
korlátok  miatt  nem  került  be  az  első  őszi 
számba. Ezek egy része reményeink szerint a 
következő  számok  valamelyikében  közlésre 
kerülnek. 
A  következő  szám  megjelenése  október  31. 
Lapzárta  október  15.  péntek.  Kérjük  az 
írásokat  a  kovasz1955@freemail.hu e-mail 
címre eljuttatni. Köszönjük!
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Szentmihályi Életünk
A Rákosszentmihályi Plébánia lapja.
Felelős Kiadó: Urbán Gábor esperes-
plébános
Főszerkesztő: Petrovics Sándor
Szerkesztette: Baczó Tamás
Megjelentetni kívánt cikkeket, véleményeket 

elektronikus formában a 
kovasz1955@freemail.hu e-mail címre várunk 
köszönettel.
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