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Hiszem a test feltámadását...  

E lhull a virág - eliramlik az élet...  
 Idézhetjük a nemzet költőjét 
minden ősszel, amikor már aranysár-

gára vált a nemrég még csupa-zöld levél. Az-
tán jön a rozsdabarna, végül pedig lehullik a 
fáról. 
 Az emberélet különböző fázisait is bele-
láthatjuk a természet pompázatos színeibe. 
Megszületni mindig küzdelem és öröm keve-
réke. Felnövekedni komoly összefogást 
igénylő feladat. Elfogadni a kihívásokat - 
nagyjából ez a felnőttkor.  
 Végezetül halványodni (Kóczán Imre 
bá' cserkész stílusában:) „fakóban játszani” 
jelenti az élet befejezésének közeledtét.  
 Nagy utat tesz meg azért minden ember 
„rügyfakadástól lombhullásig”. Mennyi sok 
idő, alkalom értékelni mások életét. Elismer-
ni, hogy mások mennyivel szebben és jobban 
szolgálják életükkel Istent és embertestvérei-
ket. Hányszor értékeljük át saját életünket, 
hányszor gondolunk arra a nagy útra indulás-
ra?  
 „Imádkozzál érettünk most és halálunk 
óráján”! A keresztény ember életének leg-
szebb összefoglalása és irányultságának kife-
jezése, amit egy salgótarjáni rádiós szentmise 
közvetítésekor hallottam: „Megérkeztem. Sze-
rettem. Elköltöztem.” 
 Egész életünkben arra készülünk, hogy 
csak egy kicsit is legyünk jobbak. Hogy vala-
miképpen kiesdjük Isten irgalmát.  
 „Legyetek tehát állhatatosak és kitartók, 
szeretett testvéreim! Tegyetek meg mindig 
minél többet az Úr ügyéért, hiszen tudjátok, 
hogy az Úr ügyében való fáradozástok nem 
hiábavaló.” (1Kor 15,58)  
  

 Mert tudjuk, hogy ez élet után kezdődik 
az Élet, hogy az igazinak a mostani csak elő-
képe, hogy a múlandó után következik a múl-
hatatlan.  

 „Ha Jézus, mint ahogy hisszük meghalt 
és feltámadt, akkor Isten vele együtt feltá-
masztja azokat is, akik Jézusban hunytak 
el.” (1Tessz 4,14) 

 
Hernád Sándor diakónus 
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    A Néri Szent Fülöp Katolikus Álta-
lános Iskola tanári karának jó része szeptember 
egyik napos hétvégéjén Tahitótfaluba utazott. 
Lelki gyakorlaton vettünk részt a Szív Lelkiségi 
Központ napfényes kápolnájában, gondozott kert-
jében és kényelmes szobáiban.  

Vidám buszút után ebéd-
re érkeztünk, majd Gábor atya 
gondolatait hallgattuk meg a 
hitről, a reményről, és a szere-
tetről. Az elmélkedések közötti 
csendben mindenki személye-
sen, Isten elé állva gondolhatta 
végig a hallottakat, hálát ad-
tunk, elhatározásokat tettünk. 
No persze, ahol kéttucat peda-
gógus együtt van, ott mindig 
szóba kerülnek jelenlegi és volt tanítványaink, a 
gyerekekért végzett munkánk örömei, nehézségei 
is. A szeretet jellemzőit: miszerint a szeretet nem 
személyválogató, egyetemes, senkit nem zár ki, 
empátiával viseltetik a másik iránt, az ellenség 
felé is megbocsátással fordul, önként lemond a 
bosszúállásról…   

Gábor atya József Attilát idézte: „Mikor 
nagyokat ütnek rajtunk, milyen jó lenne nem ütni 
vissza, se kézzel, se szóval…” Ezeket a gondola-
tokat mindannyian már hallottuk korábban is, de 
most alkalmunk volt újra megkérdezni önma-

gunktól: hogyan élem én ezt? Ki az, aki felé nyit-
nom kellene? Szombaton a megtérésről és az imá-
ról gondolkodtunk együtt. Délután vendégünk 
volt Blanckeinstein György, a Szentendrei Szent 
András Általános  Iskola lelki vezetője, aki beszá-

molt a Nérihez sok tekintetben 
hasonló, de mégis más iskoláról, 
a pedagógusközösség kialakulá-
sáról, az iskola szervezeti felépí-
téséről, az évek során letisztult 
szokásrendszeréről. Kérdéseink-
re válaszolt a hittantanítással, 
elsőáldozással, a lelki nap szer-
vezésével, beiskolázási rendsze-
rükkel kapcsolatban.  A vacsora 
után gitárral, énekszóval, tábor-
tűzzel zártuk a második napot. 

Vasárnap a zsolozsma és a mise után a Duna par-
ton sétálva beszélgettünk a hazaindulás előtt.  

Mindannyian, akik ott együtt voltunk, job-
ban megismerhettük iskolánk lelki vezetőjét, Gá-
bor atyát, az általa közvetített gondolatokon ke-
resztül elmélyülhetett Istennel való kapcsolatunk, 
és alkalmunk volt a tanári közösségen belül meg-
lévő munkakapcsolatainkat egyre inkább barátivá, 
testvéribbé alakítani. 

Dohány Edit  
matematika-kémia-hittan szakos tanár 

  

Szentmihályi Életünk 

Tanári lelkigyakorlat Gábor atyával  

A Szív Lelkiségi Központ 

 Ez év szeptember 21-22-23-i hétvégén  lel-
kigyakorlaton vett részt a Néri iskola tanári kará-
nak többsége. Helyszíne a tahitótfalui "Szív" lel-
kiségi központ volt, amelyet a "Népleányai" nő-
vérek tartanak fenn.  
 A lelkigyakorlat gyönyörű környezetben, 
erdőségektől körülvett területen található. Lelki 
vezetője és irányítója Urbán Gábor plébános atya 
volt. Esténként a nap témáiból megbeszéléseket 
tartottunk, ahol lehetőség nyílt egymás gondolata-
inak jobb megismerésére. Megismerhettük a 
szentendrei Szent András Általános Iskola plébá-
nosát Blankentstein atyát, aki bemutatta nekünk, 
pedagógusoknak saját iskoláját.  
 A lelkigyakorlat segít keresztény életünk, 
életvitelünk jobbá tételéhez, a keresztény értékek-

ben, hitünkben való jobb elmélyüléshez. Időnként 
a hit továbbadáshoz szükséges a lelkigyakorlat, 
hogy átgondoljuk, átelmélkedjük Jézus Krisztus-
hoz való elköteleződésünket. A lelkigyakorlatról 
visszatérve újult erővel tudjuk ezt a Jézusba vetett 
hitet tanítványaink felé közvetíteni, hiszen csak a 
hiteles tanár tudja életre szólóan átadni diákjai 
számára hitét.   
 Köszönet Urbán Gábor atyának, aki a lelki 
táplálékunkról gondoskodott, és végig vezetett 
minket több fontos témában. Köszönet Dudás At-
tila igazgató úrnak aki pályázattal biztosí-
tott lehetőséget a találkozásra.  

     
Szőke István  

hittan-, történelemtanár 

Lelkigyakorlat 
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Nyári élménybeszámolók 
 Idén nyáron sem maradt el a hittanos gyerekek táboroztatása. Drégelypalánkon került rá sor. Ám a 
részletekről beszéljenek inkább gyermekeink írásai. Ezeket a www.rakosszentmihaly.hu című honlapon 
találhatjuk meg. 

 

 Az idei Szentmihályi Búcsú sok örömet 
tartogatott számunkra. A szentmise számos ke-
gyelme, az énekkar szép szolgálata, Béla atya 
megerősítő szavai, a körmenet hagyományokat 
megtartó ereje, mind az ünneplést szolgálta. A 
vásári forgatagban 400 –nál több gyermek szere-
pelt. A térre látogatók folyamatosan lépték át a 
templom küszöbét. A Néri Szent Fülöp Katolikus 
Iskola 80 gyermekkel színesítette a színpadi mű-
sort. 
 Mindszenty bíboros úr tiszteletére október 
20-án  konferenciát tartot-
tunk a plébánián. Négy 
neves előadó felszólalását 
követve Dr. Kerényi Lajos 
piarista atya vette át a 
Mindszenty plakettet, me-
lyet a Hittel a Nemzetért 
Alapítvány kuratóriuma 
adományozott  számára az 
ifjúságért végzett töretlen 
fáradozásáért, a betegek, 
haldoklók vigasztalásáért. 

 Október 23-án 80 éve született Tóth Ilonka 
kerületünkben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 A forradalomban, mint végzős orvos vett 
részt, a sebesült ápolás területén... A gyilkos esz-
me őt, mint a magyar ifjúság példaképét, kivégez-
te... 
 Születésnapján az aranyló őszi napsütésben 
rá emlékeztünk  sírjánál az Újköztemető  301-es 
parcellájába. 
  
 

Múltidéző 
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  Kedves Testvéreink! 

Életmentő szeretet 
  A rákosszentmihályi Kossuth Lajos utcában 
harmadik alkalommal rendeztük meg az immár 
hagyományos őszi utcabálunkat. A meghívón 
címként olvasható volt nem titkolt programunk is: 
„Együtt a szeretet útján”. 
 Az örömteli találkozás csúcspontjaként kö-
szöntöttük Szilvássy Gergőt, a fiatal, négygyer-
mekes édesapát, aki egyben templomi közössé-

günk tagja is. Gergő a nyáron élete kockáztatásá-
val hozott ki két fuldokló kislányt a Dunából, 
akik közül csak az egyiket tudták megmenteni a 
helyszínre gyorsan érkező légi mentők.  
 Önfeláldozó tettéért a belügyminisztertől 
október 23-án a Bátorság Érdemrendet vette át. 

 
Petrovics Sándor 

Emlékérem átadás  
a Parlamentben 

 
 November 3-án lesz a Parlament Felsőházi 
termében a Mindszenty konferencia és Mind-
szenty Emlékérem átadás. Lezsák Sándor veze-
tésével a Mindszenty Társaság úgy döntött, hogy 
Szabó Ferenc jezsuita  szerzetes és a Hittel a 
Nemzetért Alapítvány kapja az emlékérmet. 
 

Szentmihályi Esték  
 

 A Szentmihályi Esték következő vendége 
irodalmi és szellemi életünk Nagyasszonya,     
Jókai Anna lesz. Előadásának címe: Mire éhes 
az ember? A találkozó a Rákosszentmihályi Plé-
bánia közösségi termében november 17-én szom-
baton 16 órakor kezdődik. Az írónő legutóbbi, 
Éhes élet című könyvét az előadás után dedikálja 
(ára: 3500 Ft.). Ezzel egy időben kerületi alkotók 
műveit bemutató festmény kiállítás is nyílik. 

 Szeretnénk veletek megosztani azt a csodá-
latos élményt, amelyben szeptember 15-én ré-
szünk volt a jubileumi Mindszenty zarándoklaton. 
 Metróval mentünk a Széll Kálmán térig, s 
amikor feljöttünk az aluljáróból, nem hittünk a 
szemünknek: ennyi fiatal lányt és fiút nem láttunk 
együtt mostanában!  
 Érdeklődésünkre közölték, hogy ők is a za-
rándokútra jöttek. De ez még mind semmi, hiszen 
ahogy odaérkeztünk a városmajori gyülekező-
helyre, ott már hosszú sorokban álltak a fiatalok. 
A boldogságtól könnybe lábadt a szemünk. Az 
örömtől, hogy ilyen fiaink is vannak. 

 Aztán elindult a menet. Csodálatos volt a 
szervezés, a sok gyönyörű Mária-ének és imád-
ság, melyek segítségével egyre haladtunk felfelé a 
máriaremetei templomkertbe. 
 Hisszük, Mindszenty bíboros úr fentről 
örömmel tekintett ránk! Érezzük, nem volt hiába 
való áldozatos élete!  Azt szeretnénk, a jövőben 
kerületünkből, közösségünkből és katolikus isko-
lánkból nagyobb számban vegyenek részt az ilyen 
lelkesítő megmozdulásokon! 
 

Két zarándok Nagymama 
  

 „A keresztény ember nem abban különbö-
zik másoktól, hogy nem esik el. Hanem abban, 
hogy nem fogadja el az esés kínálta nyugalmat. 
Felszedelődzködik, és csendesen indul tovább.” 
 „A mohamedán embernek könnyű dolga 
van: Nem ihat alkoholt. A keresztény ember vi-

szont TÚL SOKAT nem ihat. Ezért mindig meg 
kell kérdeznie magától: - Mennyi a túl sok?! S ez 
az állandó kérdezési kényszer karbantartja a lelki-
ismeretet.” 

 
(Dr. Jelenits István Sch. P.) 

MEGSZÍVLELNI VALÓK 

Kiállítás 
 Komárominé Pongó Terézia kerületünk alkotóművészének nyílt kiállítása a Közösségi Házban  
„Színek és hangulatok” címmel. A művész alkotásai több héten keresztül láthatóak lesznek. A kiállí-
tást rendezte Tóth Györgyné Gitta, megnyitón a vendégeket Koltayné Zolder Klára köszöntötte. 
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Filmajánló 
A fehér ruhás vándor 

II. János Pál pápa 
 A 2011-ben készült film a lengyel doku-
mentumfilm gyártás legjelentősebb alkotása, 
megtekintése hatalmas és felemelő élmény.  
 Október 22. II. János Pál pápa emléknapja. 
Az Etalon Film Kiadó által forgalmazott, a pápá-
ról szóló művet, Budapesten az Uránia Filmszín-
ház október 20-tól vetíti.  
 Moziban nagy ritkaság ilyen filmet látni, 
megtekintését nagyon ajánljuk! A filmben fontos 
egyházi és közéleti személyiségek, filmesek, új-
ságírók és sokan mások nyilatkoznak II. János 
Pálról, köztük a Dalai Láma, Tibet lelki vezetője, 
Lech Walesa, a Lengyel Köztársaság volt elnöke 
és Placido Domingo énekes. Segítségükkel közel 
kerülhetünk egy olyan nagyszerű egyéniséghez, 
aki üzenetével milliók életét változtatta meg, sza-
vaival reményt adva még a legelkeseredettebbek-
nek is. 
 Iskoláknak, osztályoknak, kollégiumoknak, 
közösségeknek, csoportoknak együttes látogatás 

esetén kedvez-
ményt biztosítunk. 
Min. 50 látogató 
esetén különter-
mes vetítés lehet-
séges a délelőtti 
órákban is. 
 A csoportos jegyár 1150 Ft helyett: 570 Ft. 
20 fő felett az aktuális délutáni vetítéseket ajánl-
juk figyelmükbe, ezeket szintén kedvezményes, 
azaz 620 Ft-os áron látogathatják. Csoportveze-
tőknek a belépés ingyenes. 
 Bővebb információ, jelentkezés: Tillai Zsu-
zsa, az  Uránia üzemvezetőjénél.  
Telefon:   +36 1 486 34 01  
Filmelőzetes: http://blog.keresztenyfilmek.hu/
category/mozibemutatok 
 A film népszerűsítése rendkívül fontos, po-
zitív üzenete sokat segíthet a világnak! 

 

MEGHÍVÓ 
A Keresztszülők a Moldvai Csángó Magyarokért Egyesület   

tárt kapukkal és szívvel várja a keresztszülőket,  
moldvai magyar testvéreinket és minden kedves érdeklődőt! 

 
Időpontja: 2012. NOVEMBER 10. szombat 14-18 h 

(Kapunyitás 13. 45 h-kor) 
 

Helyszíne: Böszörményi „ A” Irodaház előadóterme 
1126 Budapest, Böszörményi út 24. 

 
Meghívott vendég:  

Petrovics Sándor a Kovász Egyesület vezetője 
 

A TALÁLKOZÓ SORÁN MEGNÉZZÜK  AZ AUGUSZTUSBAN BUDAPESTEN NYARALT 
CSÁNGÓ GYEREKEKRŐL KÉSZÜLT 28 PERCES FILMET. 

 
A helyszínen megvásárolható lesz a „Naputánjáró” társasjáték, amely hamarosan a játékboltokban is 

kapható lesz, sok más csángó témájú könyvvel együtt. 
 

Tisztelettel: 
  

Pákozdi Judit elnök 
KERESZTSZÜLŐK A MOLDVAI  CSÁNGÓMAGYAROKÉRT EGYESÜLET 

  



  6 Szentmihályi Életünk 
ÉGNI KELL ANNAK, AKI GYÚJTANI AKAR! 

 Varga János /Janó atya/ a Házas Hétvége /
HH/ Nemzeti felelős papja gondolataival kezdő-
dött a Magyarországi Kárpát-medencei Lelki nap.  
 Nemzeti gyásznapunkon, október 6-án, a 
Néri Szent Fülöp Katolikus Iskola tornatermében. 
Nagy megtiszteltetés, hogy mi adhattunk helyet 
az egész napos lelki programnak. 
 A Kárpát-medencéből több mint 100 házas-
pár és 12 lelkiatya vett rész ezen az együttléten. 
Gábor atya fogadta az Erdélyből érkező autóbusz-
nyi csoportot. Az atyákat, sofőröket Gábor atya 
szállásolta el, a többi érkezőt a HH-s párok látták 

vendégül. 
 A Vajdaságból szintén egy autóbusznyi cso-
port érkezett 2 atyával. Felvidékről valamint Sop-
rontól-Debrecenig és Győrtől-Pécsig mintegy 40 
házas-hétvégés pár és 6 atya érkezett. 
 A lelkinap az emmauszi tanítványok törté-
netét dolgozta fel a házastársi kapcsolatokra vo-
natkoztatva. 
 A nap záró eseménye - a résztvevő atyák 
által koncelebrált szentmise - mindannyiunk szá-
mára felemelő élmény volt. 

Horváth Csaba&Timea 

Vállaljuk-e és látszik-e rajtunk, hogy Krisztus követői vagyunk? 
 Sokszor gondolkodtunk és beszélgettünk 
már erről. Manapság a keresztényekre jellemző, 
hogy vagy csoportokban, közösségekben imád-
kozva kicsit elszeparálódva 
élik meg a hitüket, vagy pont 
ellenkezőleg, beolvadva, és a 
világi - sokszor erkölcstelen-
életformát és gondolkodást 
követve nem merik bevalla-
ni, hogy templomba járnak.  
 A búcsú ideje alatt a 
missziós gyerekeket arra kér-
tük, segítsenek pénzt gyűjte-
ni a Beregújfaluban épülő 
templom felépítéséhez. Én 
magam is elcsodálkoztam, 
mennyi kitartás, öröm és len-
dület van ezekben a fiatalok-
ban. Szent Ferenc és Szent 
Klára példáját követve men-
tek oda mindenkihez, tulaj-
donképpen „koldulni”, de 
nem magukért, hanem azo-
kért a szegényekért, akiknek 
ezeket az adományokat adni 
fogjuk. 
 Sokféle reakcióval kel-
lett találkozniuk. Bőkezű segítőkészséggel és el-
utasítással. Nem törődtek a csalódással sem, mert 
minden alkalommal újra elindultak. P. Bíró jezsu-
ita atya egyik mondása folyamatosan csengett ott 
fülemben. „Az a világ legnagyobb baja, hogy a 
jók gyávák, a rosszak pedig bátrak.” Milyen igaza 
van..., mégis a gyerekeket látva örülök, mert en-
nek nem kell mindig így lennie.  

 Hátha ők egy új generáció követei, akik bát-
ran vállalják a gimnáziumi italozások, és a mun-
kahelyi sikkasztások között is, hogy Krisztus nem 

erre tanít minket. Sebastian 
atya iskolamisén mondott 
homíliája is egybecseng ez-
zel. „Nem a vagyon a prob-
léma, hanem az, ha hozzáta-
pad a szívünk”. Ne a pén-
zünk mennyisége határozza 
meg a lelki állapotunkat, 
hanem bízzunk az Isten 
gondviselő szeretetében. A 
pénz mellé ugyanis tud adni 
nagylelkűséget, ugyanakkor 
a szegénység idejére, ami-
kor megengedi, hogy szeré-
nyebben éljünk, küldd majd 
nagylelkű segítséget.  
 Tapasztalatból mon-
dom, hogy amikor a postalá-
dában talált adományokra és 
kölcsönökre voltunk utalva, 
ugyanolyan lelki nyugalom-
ban, de nem tétlenkedve él-
tünk, mint most, amikor 
annyit ad, hogy abból segít-

hetünk másokon. Rugalmasnak kell lennünk, és 
az Istenbe vetett bizalomért kiegyensúlyozott éle-
tet kapunk cserébe. Csak annyit kér, hogy bátran 
valljuk meg Őt mások előtt, és ha valaki felénk 
fordul segítségért, adjunk abból, amit Ő adott ne-
künk. 
 

Subertné Haála Judit 
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Gondolatok egy kirándulás kapcsán 
    Október 13-án, szombaton egyház-
községünk kis csoportja közös kirándulásra indult 
Zirc, Bakonybél, Veszprém úti céllal. Nem isme-
retlen vidékre utaztunk, feltehetően néhányan már 
többször bejárták ezeket a tájakat, mégis újdonság 
erejével hatott az a változás, amit az egyes helye-
ken tapasztaltunk.  
 Nem részletes beszámolót kívánok tartani, 
inkább mindenkinek ajánlom, utazzon el, keresse 
fel ezeket a történelmi helyeket. Bizonyára szép 
élményekben lesz 
része. Külön sze-
retném kiemelni 
Zircet és a ciszte-
rek működését. 
 Évekkel ez-
előtt rossz állapot-
ban lévő apátsági 
templomot, le-
pusztult kolostort, 
élettelen, nem lá-
togatható környe-
zetet lehetett ta-
pasztalni. Mióta a 
rend visszakapta 
ingatlanjainak je-
lentős részét – né-
melyikkel még 
vitában áll az állammal – sok minden megválto-
zott. 
 A ciszterek nagy erővel kezdtek a helyreál-
lítási munkához. Mára kívül-belül elkészült az 
apátsági templom, a kolostor több szárnya, 
könyvtárának könyvei is a helyükre kerültek. Sok 
helyen dolgoznak még a helyreállításon, de az 
eredmények mára már szemet gyönyörködtetőek, 
kézzel foghatóak. 

 Ilyenkor persze mindig felmerül a kérdés az 
emberben: hogyan lehet ezeket a falakat szellemi-
séggel, tartalommal megtölteni? 
 A ciszterek bizonyára tudják, vagy leg-
alábbis sejtik, hogy miért vállalták és vállalják ezt 
a mérhetetlen anyagi áldozatot. Korábbi történel-
mi szerepük, Zirc jelentősége a mai, mondhatjuk 
nyugodtan vallástalan korban elképzelhetetlen. A 
visszatelepült 33 szerzetestől, akiknek jó része 
idős, beteg ember, sem várhatunk csodákat. Ami-

re összpontosíta-
nak: az oktatás és 
nevelés. És ez lehet 
a kitörési pont. 
 Or szágo sa n 
tapasztaljuk, hogy 
az egyház az elmúlt 
évben milyen sok 
önkormányzati is-
kolát vett át. Egé-
szen alsó szinten is 
megindul a nevelés, 
oktatás számos egy-
házi intézményben. 
Ebben a munkában 
más felekezetek is 
részt vállalnak, ami 
nem baj. Az erköl-

csi nevelést az alapoknál kell elkezdeni, és felépí-
teni a felső szintekig. Persze sokan legyintenek 
rá: ilyen hatalmas munkát elvégezni képtelenség. 
Valóban. Az oktatás hosszú távú befektetés. Ered-
ménye talán 20-30 év múlva látszik. De valami-
kor el kell kezdeni! Már most! 
 

Morvay Árpád 

 Kiss Ulrich atya volt a 
Szentmihályi Esték vendége 
szept. 29-én. A médiából is 
ismert jezsuita atya  sziporká-
zóan szellemes stílusú előadá-
sára a közösségi ház terme 
megtelt. 
 A téma a felelősség volt. 
Mivel az előző időszakok 
a jogoktól voltak hangosak, így ez a téma ma na-

gyon aktuális. Az előadás a felelősség fogalmá-
nak értelmezéséből kiindulva az egyéni, családi, 
társadalmi, politikai felelősség területéről villan-
tott fel sok érdekes kérdést. 
 Ulrich atya Gábor atyával közösen celebrál-
ta az esti szentmisét, majd a mise után a résztve-
vők körében koszorút helyeztek el Mindszenty 
bíboros szobránál.   

   Tóth György 
  

MIÉRT? MIÉRT NE? 
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 XVI. Benedek pápa által 
meghirdetett Hit éve két fontos 
célt jelöl meg a katolikusok 
számára. 
 Az első önmagunk felé 
mutat: mélyedjünk el jobban 
hitünk lényegében, térjünk 
meg újból és hitelesen és teljes 
szívből keressük a Krisztussal való élő kapcsola-
tot -  elsősorban az imádság, az Oltáriszentség és 
a Szentírás által. 

 A második cél embertársaink felé fordítja 
figyelmünket, hogy a megtalált kincset, Jézus 
Krisztust minél több testvérünkkel megoszthas-
suk. Ennek legfontosabb eszközei: hitünk re-
ménységgel való megvallása  és a karitatív szere-
tettel való tanúságtétel. A Hit évében még inkább 
érezzük személy szerint nekünk szóló felhívásnak 
Jézus szavait: „Menjetek tehát és tegyetek tanítvá-
nyommá minden népet!” (Mt 28,19)   

(Forrás:  Katolikus kalendárium 2013  /143.o./) 
Szent Maximilián Kiadó, Miskolc 
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„Ha terhed túl nehéz - gondolj másokra! 
Ha te meggyöngülsz - ők abbahagyják 
Ha te leülsz - ők lefekszenek 
Ha te kételkedsz - ők kétségbeesnek 
Ha te kritizálsz - ők rombolnak,  
 

De ha te az élen lépkedsz - ők meg fognak előzni 
Ha te felajánlod a kezed - ők a bőrüket adják 
És ha te imádkozol - ők szentek lesznek!” 

              Teréz anya 

Egy napon valaki meglehetősen felindulva kereste fel Szókratészt: 
 - Ó, Szókratész, hallottad-e, mit művelt a barátod? Ezt rögtön el kell, hogy mondjam neked! 
 - Egy pillanat!  Szakította félbe őt a bölcs. – Amit mondani akarsz, átszűrted-e a három szitán? 
 - Három szitán? Kérdezte az illető csodálkozva. 
 - Igen, kedves barátom, három szitán. Lássuk csak, vajon az, amit el akarsz mesélni, átmegy-e a három 

szitán?  Az első szita az igazság. Meggyőződtél-e arról, hogy amit el akarsz mondani, az igaz? 
 - Nem, nem, csak mások elmondásából tudom. 
 - Vagy úgy! De a második szitát már biztosan használtad! Ez pedig a jóság szitája. Vagyis az, hogy 

amit el akarsz mondani, ha nem is bizonyosodtál meg róla,hogy igaz, legalább jó?  
Az illető tétovázva válaszolta: 
 - Nem, ellenkezőleg… 
 - Aha – szólt közbe Szókratész. Akkor használjuk még a harmadik szitát is és tegyük fel a kérdést, va-

jon szükséges-e, hogy elmond nekem ezt a számodra oly felháborító dolgot. 
 - Szükségesnek éppenséggel nem mondható… 
 - Tehát – mondta a bölcs mosolyogva – ha az, amit el akarsz mondani sem nem biztos, hogy igaz, sem 

nem jó, sem elmondása nem szükséges, akkor felejtsd el az egészet! Ne bosszantson az sem téged, 
sem engem! 

                                Szókratész (kb. Kr.e.470-399)  ókori görög filozófus 

A három szita 

A Hit éve 


