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edves Testvéreim! Ilyenkor szeptemberben van az emberben valami „újra kezdés”- élmény. Nemcsak azért, mert kezdődik az iskolaév. Sokkal mélyebb dolog ez: a
zsidó zsinagógai újév is most van, az ortodox keresztény egyházak liturgikus évkezdete is. Az
összegzés és az újrakezdés ideje van.
Szent Mihály napja is régen gazdasági határnap volt, a nyári időszak befejezésének az ideje. Most, amikor templomunk búcsújának ünnepéhez érkeztünk, legyen ez nekünk is alkalom az
összegzésre és hálaadásra! Hálaadásra mindazért,

amit az elmúlt hónapokban kaptunk Istentől: szép
nyári élményekért, tartalmas emberi kapcsolatokért, új lehetőségekért.
De köszönetünk átfogja egész egyházunkat,
plébániánkat, katolikus iskolánkat egyaránt. Ilyen
Istentől kapott ajándéknak látjuk a hitoktatás le-

hetőségét az önkormányzati iskolákban. A kötelezően bevezetett etikaórák helyett választható a
hittan 1. és 5. osztályban. Plébániánk területén
lévő iskolákban sok szülő élt is ezzel a lehetőséggel. Hitoktatóink elfoglaltsága így megnövekedett, munkájukat kísérje Isten áldása! Ha nem is
zökkenőmentes ez az átállás, reméljük, hogy jó
gyümölcsöket terem.
Ajándék számunkra katolikus iskolánk, a
Néri. Megbecsültségét mutatja, hogy a gyereklétszám teljes, az iskola épülete nem bír el több tanulót. Istennek hála érte.
Ajándék számunkra maga
Ferenc pápa is, aki meglepetésszerűen került Péter apostol katedrájára. Hiteles egyszerűséggel
vezeti egyházunkat a jézusi úton.
Isten tartsa meg őt számunkra!
Ajándék nekünk minden
családtagunk, akiket szerethetünk, és akikre számíthatunk, ha
gondokkal küzdünk. Ajándék
nekünk minden testvérünk a hitben, aki imádkozik értünk, és
hívő életpéldával erősít minket.
Ajándék számunkra minden perc, amelyben jót tehetünk, minden ember,
akivel jót tehetünk.
De jó ilyen megajándékozott embernek lenni! Isten őrizze meg szívünkben a hála és a köszönet jó érzését.

Gábor atya

Kedves Testvérem!
Az Esztergom-Budapesti Érseki Főhatóság idei 7. körleveléből idézek: „Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció április 10-én kelt, 516/12/L számú levelében engedélyezte, hogy Magyarországon
Vízkereszt ünnepe ezentúl ne a január 2. és 8. közé eső vasárnap, hanem január 6-án kerüljön megünneplésre. Ezen kívül - Karácsony napjához, Szűz Mária Istenanyaságának ünnepéhez és Nagyboldogaszszony ünnepéhez hasonlóan - Vízkereszt ünnepe és Mindenszentek ünnepe mostantól a magyarországi egyházmegyékben kötelező ünnep.”
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Szentmihályi Életünk
Egyházközségi zarándoklat Mariazellbe

2013. június 21-23-a között 45 fő részvételével Mariazellbe zarándokoltunk. Eseménydús
három napot töltöttünk együtt. Első városunk
Heiligenkreuz volt, ahol Ausztria ősi ciszterci kolostorát tekintettük meg. Idegenvezetőnk egy
nagy tudású kedves hölgy,
Rozina volt, aki részletesen
bemutatta az apátságot.
Utunkat imádsággal
és egyházi énekekkel folytattuk Lilienfeld felé, majd
Annabergben megálltunk
egy rövid pihenőre, ahol
megnéztük a Szent Anna
templomot, és a környéken
mindenki pár perc sétát tehetett. A késő délutáni
órákban érkeztünk meg
Mariazellbe. Este a bazilikában szentmisén vettünk részt, majd megkoszorúztuk Mindszenty bíboros sírját.
Másnap 22-én a Szent Mihály - kápolnában
Gábor atya szentmisét tartott, utána a templom
kincstárát tekintettük meg, itt őrzik azokat a tárgyakat, melyek évszázadok során a Szűzanyának
ajánlottak a zarándokok. A fogadalmi ajándékokkal kérésüket vagy éppen hálájukat, Mária iránti
buzgalmukat kívánták kifejezni.
Ezután látogatást tettünk az Arzberger

likőrmanufakturában. Csodálatosan szép időben
kabinos felvonóval felmentünk a Bürgeralpe
(1267 m) kilátójába és gyönyörködtünk a minket
körülvevő Alpok, és az Erlauf-See szépségében.
Este gyertyás körmeneten vettünk részt, majd jó
hangulatú estét töltöttünk el a vacsoránál.
A harmadik nap
23-án Forchtenstein
(Fraknó) várát, az Eszterházy család régi birtokát tekintettük meg. Az
idegenvezetőnk egy erdélyi származású, fiatal
tanár volt, aki részletesen ismertette a vár történetét. Amíg ide értünk,
a Raxalpok itt-ott hóval
borított csúcsait is láttuk, rövid időre megálltunk Bécsújhely városában, tisztelegtünk a Wesselényi-féle összeesküvés áldozatai előtt.
Utunk utolsó állomása Loretto kegytemploma és kolostora, ahol Gábor atya szentmiséjével
zártuk a zarándoklatot vasárnap délután. A zarándoklat megszervezésért köszönet Lauber Magdinak és Gábor atyának. Mindannyian lelkileg feltöltődve, élményekben gazdagon érkeztünk haza.
Pálszabóné Bakos Andrea

Missziós gyermektábor
A hit cselekedetek nélkül olyan, mint a terméketlen fa - hangzott az idei tábor mottója. Sebastian atya indiaiként 5. éve igazgatója a magyarországi gyermekmissziónak.
Az idei tábora 170 gyerekkel működött.
Nyíregyházától Bakonyjákóig adott otthont egy
hétre a zöld sapkás gyerekeknek. Az elsőstől az
ifjúsági korosztályig képviseltettük magunkat mi
is.
A program igen gazdag volt lelkiekben és
tevékenységekben, szórakozásban és kötött programban. Naponta misén vettünk rész, még görög
katolikus mise is volt! Utána gyertyás körmenetet
tartottunk a faluban. A helybeliek közül is sokan
csatlakoztak hozzánk. Szép volt, ahogy faluhoszszat ”világítottunk”, énekeltünk.
Első este bemutatkozó előadásunk volt. Már
itthon összeszervezett mindenkit Csilla néni. III.
helyezést nyertünk! Témánk: az igazi erő a szeretetteljes kapcsolatokban, a barátságban van. A mi
gyerekeinknek a kisvasutas kirándulás nyerte el a

tetszésüket, amikor egy arborétumba kirándultunk. Végig énekeltük az utat. Közben olyan régészeti ásatást láttunk, ahonnan dinoszauruszcsontok tömkelege került elő a bauxit-bányászat
hátrahagyott romjain. Így feladatot kaptak a biológusok, geológusok, hogy megfeleljenek a nagy
hüllőkre vonatkozó kérdésekre.
Ki gondolta volna, hogy a Kislődi Sobri
Kalandparkba is ellátogathatunk? Mindenki 3
Sobri tallérral gazdálkodhatott. Volt, aki vízigömbben szerzett új tapasztalatokat a gravitációról, mások „hó-fánkoztak”, tavi-dodzsemmel próbálkoztak. A legfélelmetesebb vízi-csodába bekönyörögtük a velünk tartó Antónia nővért, akinek
apácaruhája miatt is nagy szurkolótábora kerekedett.
Napi csoportfoglalkozással készültünk a
táborzáróra. Minden 10 fős csapat „kapott” egy
szentet, akinek az életét meg kellett jeleníteni. Mi
Kapisztrán Szent Jánossal I. helyezettek lettünk.
Alig hittünk a fülünknek, hisz 7 elsős, 1-1 máso-

Szentmihályi Életünk
dikos és harmadikos volt velünk.
Jó volt hallani, ahogy Sebastian atya értékelte az előző feladatot: a kárpátaljai beregszászi
templom elkészült. Erre a MI GYŰJTÖTT forintjainkból futotta. A falu egyszerű népe az egyetlen
kápolnájuk megroskadásakor azt hitte/mondta:
„Elhagyott bennünket az Isten is!” …Most a szeretet, a misszió temploma hirdeti nekik, „Az Isten
szeretet.”(1Jn 4.8), s el nem hagy soha, hanem
megdicsőíttetik a népek által.
Zsolt.105:1. „Magasztaljátok az Urat, hívjátok segítségül
az ő nevét, hirdessétek a népek között az ő
cselekedeteit!”

Utolsó napon a jövőről beszélgettünk. Filmet láttunk Kenyáról egy ottani óvodát, kisiskolát
mutattak be, ahol árva, szegény gyerekek reménykednek abban, hogy a missziós iskolában talán
nem halnak éhen, csak rájuk talál idő előtt a segítség.
Gyerekeink a gyerekekért ismét tehetnek
valamit. A kenyai kicsiket fogjuk támogatni ebben az évben, a Biblia szavain elgondolkodva,
Máté evangéliumában olvasva: „Mikor pedig eljő
az embernek Fia az ő dicsőségében…, akkor beül
majd az ő dicsőségének királyiszékébe… Akkor
ezt mondja a király…: -Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra
készíttetett a világ megalapítása óta. Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom
adtatok…- Akkor felelnek majd néki az igazak,
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mondván: -Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és
tápláltunk volna, vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna? …-És felelvén a király, azt mondja
majd nékik: -Bizony mondom néktek, amennyiben
megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg. Bizony
mondom néktek, amennyiben nem cselekedtétek
meg eggyel eme legkisebbek közül, én velem sem
cselekedtétek meg”. (Mt 25, 31-40)
Elkészült a 2014-es missziós naptár, melyről már a kenyai gyerekek mosolyognak bizakodva ránk a fedőlapon a májusi, júniusi, júliusi, augusztusi oldalakon. Milyen jó ránézni egy kiválasztott gyerekarcra és rágondolva megvenni
400Ft-ért a naptárat, vagy gyűjteni otthon 20Ftokat KIS LEMONDÁSOKBÓL, és a missziósperselybe hullajtani. A KIS PÉNZ mellé A KIS
IMÁT is kell mellékelni az Ő számára, érte. Enni
kap belőle, s hálát ad az Úrnak. Találkozni sosem
fogsz vele…itt a Földön, de hálaimája felszáll az
Istenhez, s aki hálát tud adni az egy kicsiért, gazdagabbá válik.
Egy csepp a mi segítségünk…A szükséget
szenvedő millióknak nem jut belőle, de a csepp
értékes. Ugye cseppekből áll a tenger?
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké,
Ámen!
M. Cs., E. Á.
(a cikkben szereplő fordítások a Károlyi-bibliából
származnak)

Szeretettel és összefogással
A 10. alkalommal
megrendezett csángó gyerekek nyári tábora soha
nem látott összefogással,
sikerrel zárult. Ez nem a
szervező érdeme, sokkal
inkább a számos támogató,
befogadó szülő együttes eredménye.
A nyári árvízi védekezés során országosan
megtapasztalhattuk azt, milyen jó együtt tenni a
jót! Kicsiben éltük át ezt az örömöt, mikor a csángó gyermekek könnyes szemmel köszönték meg a
búcsúzás pillanatában szeretetünket.
Programunkban a jó cél és a segítők anyagi
támogatása talált egymásra. Kövér László házelnök, Szatmáry Kristóf államtitkár, azonkívül számos jóakaratú ember figyelme és segítsége kísért

minket az együtt töltött hét során.
Moldvából jutalomból jönnek a magyar
nyelvet tanuló gyermekek Budapestre. Mondják,
szeretnek nálunk „ülni”, mivel megtapasztalják törődésünket, szeretetünket.
Az idei csángó esten megemlékeztünk népük egyik vértanújáról is: dr. Benedek
Mártonról, aki előbb orvosuk, majd papjuk lett. A
szegényeket ingyen gyógyította, s szeretett papja
volt népének. 1986-ban Rómában magyarul mondott szentmisét, amiért otthon a rendőrségen kihallgatása során agyonverték. Emlékét ma is őrzik.
Az est befejezésekor örömmel tapasztaltuk, hogy kérésünkre a vendég gyerekek milyen
szépen megtanulták énekelni a magyar himnusz.
Petrovics Sándor
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Mi az a Túllövés napja?

Rövid hír: A Túllövés Napja idén augusztus 20-ra esett. Eddig a napig az emberiség
elfogyasztotta a természet által ebben az évben
biztosított javakat. Azóta már a tartalékokat éljük fel. Tavaly ez a nap
augusztus 22-re esett, tíz éve szeptember 22-re,
húsz éve, 1993-ban még csak október 21-re.
A túllövést érzékeltessük egy hasonlattal:
Ha egy ember többet költ a bevételénél, akkor
hitelt kell felvennie. Ha egymást követő években
költ többet a bevételeinél, például kapott fizetésénél, akkor az adóssága egyre csak nő. Nem nehéz
belátni, hogy változtatnia kell, mert előbb utóbb a
hitelek terhe miatt csődbe jut. Ha a történetben
szereplő személy a figyelmeztető és vészjósló jelek, valamint a növekedő adósságai ellenére nemhogy a költekezéseit nem fogja vissza, de még
növeli is azokat, arra az őrült talán nem is olyan
erőteljes szó.
Pedig nagyobb léptékben, például az államok legtöbbjében ezt érjük tetten. A gazdag országok szinte mindegyike jelentős, vagy hatalmas
GDP arányos államadóssággal küzd.
A Földünk egészére is jellemző a fenti példában említett „eladósodás”. Bolygónk
biokapacitását minden évben egyre rövidebb idő
alatt haladja meg az emberiség fogyasztása. Más
kifejezéssel az ökolábnyomunk szakadatlan nő. A
jelenlegi életmódunkat csak közel 1,6 föld tudná
fedezni. Másik hasonlatot használva: adott egy
hűtőszekrény, amiben sok élelmet halmoztunk
fel, melybe évről évre betesszük egy meghatározott mennyiségű élelmet, de minden évben ennél
többet veszünk ki belőle. A hűtő tartalma előbb

vagy utóbb ki fog fogyni. A Föld nevű hűtő intelligens, modern és interaktív. Folyamatosan jelzi
tulajdonosának, az emberiségnek, hogy csökkennek készletei.
1971 óta nyújtózkodunk túl a takarónkon,
de negyvenkét év figyelmeztető jele sem volt elég
ahhoz, hogy az emberiség letérjen a szakadék felé
tartó útról, sőt egyre gyorsabban haladunk afelé.
Mit okoz mindez? Kihalt állatfajokat, összeomló
tengeri halállományokat, dráguló energiát, zsugorodó erdőket, lázongásokat, hogy csak néhányat
említsünk, melyeket a tudósok és a tapasztalataink igazolnak is.
Az ökolábnyomunkat a mértékletesség segítségével lehet elsősorban csökkenteni, Bár ez a
legkevésbé sem vonzó a ma emberének, de a
megoldás
módja
ettől
még nem változik meg. A
Teremtő egy
Földet
adott
nekünk, amely
mindenk inek
elegendő javakat nyújtana. A felesleges fogyasztásunk visszaszorítása a teremtett világunk megőrzését is segíti.
Boldog II. János Pál így fogalmazott:
„Minden kereszténynek, és valamennyi hívőnek
kiemelkedő szerepe van az erkölcsi értékek kinyilvánításában és az emberek környezeti tudatosságra való nevelésében, amelyért önmagunk,
mások és az egész teremtés előtt felelősek vagyunk”.
Tényleg ideje lenne változtatni. Változtatunk?
Baczó Tamás

Teremtés Ünnepének Hete szeptember 29-től
A magyar keresztény egyházak hagyományosan szeptember végén, október elején ökumenikus módon ünnepelik meg a Teremtés Hetét
nemzetközi mintát követve. Idén szept. 29október 6. között kerül megrendezésre a Teremtés Ünnepe rendezvénysorozat. A közös ünneplés és közös cselekvés kiemelt hetének célja, hogy
a programok segítsék megnyílni az egyházi közösségeket környezetük, embertársaik felé; legyenek ők az Isten által annyira szeretett világ fenntartható fejlődésének motorjai. A mottó: “Az Úr-

isten vette az embert, és Éden kertjébe helyezte,
hogy művelje és őrizze (Ter 2, 15)”.
Az idei hét témája a víz. Egyre többször
hallani a hírekben, hogy a jövő háborúi a vízért, a
vízhiány miatt törnek majd ki. Napjainkban 1,1
milliárd embernek nem jut tiszta ivóvíz, Afrika
országainak zömében (legalább 46 országban),
valamint Kína, India, Pakisztán vagy DélkeletÁzsia térségében is kimerülőben vannak a vízkészletek, miközben a vén kontinensen pazaro(Folytatás a(z) 5. oldalon)
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lunk. Meglepő, hogy egy európai ember zuhanyzásából egy szaharai ember egy hónapig is elél. A
vízhiány nemcsak távoli, egzotikus, sivatagos országokat érint, jó tudni, hogy a Duna-Tisza közti
Homokhátságon már 1990 óta tartó folyamat a
talajvízszint csökkenése.
A víz fogyasztása és esetleges hiánya csak
az egyik gond. Sajnos nem is figyelünk oda a vizeink tisztaságára. Álljon itt egy hazai példa:
2011-ben a megengedett határérték feletti
növényvédőszer-szinteket mértek a Dunában. Találtak a betiltott Antrazinból, a rákkeltő acetoklór
esetében pedig a megengedett szint hatszorosát
mérték.
Mit tegyünk a takarékosabb vízhasználatért?
• Gyűjtsünk esővizet a kert és a virágok öntözéséhez!
• Gyűjtsük össze az elhasznált vizet (szürke vizet)
a WC öblítéshez!
• Használjunk víztakarékos WC tartályt!
• Fogmosáskor, zuhanyzáskor ne folyassuk állandóan a vizet!
• Csak telepakolt mosógéppel mossunk!
• Új háztartási gépek vásárlásakor keressünk víztakarékos modelleket!
• Javítsuk meg minél hamarabb az elromlott csapokat, WC-tartályokat: egy csepegő csap kb. 20
liter vizet pazarol naponta (ez havonta 420 Ft
felesleges kiadás is egyben, egy rossz WC kb.
40 litert (a természet mellett 850 forintunk is
bánja havonta).
• Lakásunk, egyházi épületeink csapjaira szereljünk fel víztakarékos csapbetéteket.
• Fogyasszunk kisebb vízlábnyomú élelmiszereket, azaz több zöldséget és gyümölcsöt, és ke-

5

vesebb húst! (Mennyi víz szükséges az alábbi
termékek előállításához? 1 szem krumpli: 25
liter; 1 korsó sör: 75 liter; 1 csésze kávé: 140
liter; 1 hamburger: 2400 liter; 1 szelet marhahús: 7000 liter; 1 farmernadrág: 11000 liter)
További információ a www.teremtesunnepe.hu
oldalon található segédanyagban található, benne
hasznos gondolatokkal, ötletekkel az egyéni elcsendesedéshez és a közösségi alkalmakhoz, valamint a személyes és gyülekezeti elhatározások
meghozatalához.

A mi plébániánk is csatlakozik az ökumenikus kezdeményezéshez egy miseszándékkal és
egy előadással – Dr. Vida Gábor Jászai-díjas biológus, ökológus tart előadást novemberben a
Szentmihályi Esték keretében.
A Teremtő szép világot, éltető vizet adott
nekünk, vigyázzunk rá! De ennél még fontosabbat, üdvösséget, élő vizet ígért (Jn 4, 10) „ mert a
víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás.” (Jn 4, 14)
„Ahogy a szarvas kívánkozik a folyóvízhez,
úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem.” (Zsolt
42,2)
„Egek, harmatozzatok a magasból, hulljon
igazság a fellegekből! Táruljon fel a föld, és teremjen szabadságot, sarjadjon igazság is vele!
Én, az Úr, teremtettem mindezt.” (És 45, 8)

Csillagösvény
Templomunkba járó kedves társunk,
Szíjjártó Eszter ajánlja ezeket a kitűnő utakat, mint program szervező:
otthonról hazamegyünk
www.csillagosveny.utazas.hu

KultUrális körutazások, túraprogramok és síutak a Kárpát-medencében
Garda Fesztivál Tihanyban és a Balaton-Felvidék ízei
November 16. Ár: 6.900 Ft
Tokaj–Hegyaljai szüret
Íz- és élményvadászat Zemplénben
Október 5-6. Ár: 24.000 Ft

Baczó Tamás
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Szentmihályi Életünk
A fehér vértanú nyomában

1988-at írtunk. Az utazási korlátozásokat
január 1-vel feloldották. Amikor boldog II. JánosPál pápa az ausztriai Trausdorfban (Darázsfalva)
szabadtéri misét mutatott be a zarándokoknak,
Magyarországról is népes hívősereg indult útnak.
Hallgatólagos törvény volt, hogy aki csak
teheti, annak visszatérés előtt van még egy
úticélja: Mariazell. A bíboros úr sírját rejtő oldalkápolna kovácsoltvas rácsozata nemigen látszott a
mindent elborító piros-fehér-zöld szalagerdőtől.
Csöndes protestálás volt akkor ez mindazzal
szemben, ami addig megfojtott bennünket.
„Ha csak anyag van, akkor sem jónak, sem
rossznak nincs alapja. Akkor az ember – lévén a
legfőbb – szabad utat enged akaratának, szenvedélyeinek, mert nincs oka, de ereje sem fékezni.
Ahol csak anyag van, atomok működnek vak szükségszerűséggel, és nem a lélek. Ott szükségképpen
lop a tolvaj, öl a gyilkos. Egyedüli akadály az állam rendőre, de ez sem óvhatja, csak óvatosabbá
teszi a bűnözőt. De a körültekintő bűnözőtől és a
materialista rendközegtől ments meg Uram, minket! Hogy nem vagyunk materialisták, hanem a
szellemvilág hívői, abban legelső tényező az Oltáriszentség, maga Krisztus, a jelenlevő Jézus, az
áldozat Jézus, a lelki eledel Jézus. Krisztus az Oltáriszentségben minden kegyelem forrása, minden
anyag fölé emelő életszentség példaképe, szőlőtő,
sok gyümölcs, élő víz forrása. Szőlővesszők vagyunk, az Ő nedvkeringéséből élünk. Ő gyengíti a
rosszat és erősíti a jót. (…) Legények, férfiak, leányok, asszonyok! Utolsó, maradék krajcárjaitokon is vegyétek meg a Rózsafüzért magatoknak.
(…) Ha egyének és családok imádkozzák az olvasót, ahogy Nagy Lajos, Hunyadi, Rákóczi imádkozták, a jerikói útra eljön az irgalmas szamaritánus és az Irgalmasság Anyja, Magyarország
pátrónája.” (Mindszenty J.)
De ki gondolta akkor, hogy 1988-hoz ké-

pest két év se kell, és valóra válnak a bíboros úr
szellemi végrendeletének szavai: „ha majd lehull
a moszkvai hitetlenség csillaga…”. 1991-ben teste hazatérhetett Esztergomba. Ide zarándokolunk
el minden év májusában, a bíboros úr égi születésnapján.
A bíboros úr ma is tömegeket vonz. De csak
folytatja azt, amit életében elkezdett. „Az igazság
az, hogy a bíboros jelenléte fokozta a budapesti
diplomáciai poszt vonzerejét. Budapestre kerülni
egy diplomatának egyben azt is jelentette, hogy
személyesen megismerhette Mindszenty kardinálist.” (Martin J. Hillenbrand, egykori USA nagykövet).
Ez a vonzerő határok nélkül terjedt. Carlo
Caraffa bolognai érsek így vallott erről: "Még
gyermekkoromban ismertem meg Mindszenty bíboros nevét. Tökéletesen emlékszem rá, hogy
édesapám folyton róla beszélt otthon, és úgy tartotta őt számon, mint a Krisztus iránti hűség példáját, és ekként állította őt elénk.”
Ezt a vonzerőt a Szent István Lovagrend is
hiszi és vallja. Ezért tesszük őt napi rendi imánkban közbenjáróink sorában nagy királyainkkal,
Szent Istvánnal és Szent Lászlóval egy helyre.
Nem alább!
Szívleljük meg és merjük „bevenni”a bíboros úr által számunkra is felírt - mellékhatások
nélküli - orvosságot: „Egy nemzet felemelkedése
MINDIG A MAI NAPON KEZDŐDIK. A fásultakban is van parázs a hamu alatt, csak a tűzre
várnak. Isten így teremtett bennünket, embereket:
a jó és szép meg igaz utáni vágyat nem lehet kioltani az ember szívében-lelkében. Ez erősebb tény,
mint a reménytelenség és a csüggedés. Ez utóbbiak futólagosak, a remény és a bizalom elsődleges
polgárai az emberi szívnek.”

A Szent Mihály Cserkészekért Alapítvány
(adószáma: 18159305-1-43, számlaszáma:
11710088-20002183) köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik adójuk 1%-át az alapítványnak
ajánlották fel. Az alapítványra 189.056 Ft érkezett.
Az összeget a 929. sz. Szent Mihály Cserkészcsapat működésére fordítottuk, többek között
a cserkészet népszerűsítésére, eszközfejlesztésre
(M63 közösségi sátor), a csapatotthon felújításá-

ra, a táborozás költségeinek fedezésére, a hátrányos helyzetben lévő cserkészek táborozási költségeinek támogatására, egyenruha beszerzésre.

dr. Hock Gyula CSR

Bízunk jövőbeni támogatásukban is!
Gál Tamás Zoltán
(a kuratórium elnöke),
Téglás Gergely (csapatparancsnok)

Szentmihályi Életünk
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Konferencia - díjátadás
Mindszenty bíboros úr tiszteletére a Hittel
a Nemzetért Alapítvány évenként konferenciát
szervez. A találkozó időpontja 2013.október 26.
szombat, az 1956-os forradalom
évfordulójához igazodik, hiszen a
lendületes események adták viszsza a főpásztor szabadságát. A
14.30-tól kezdődő 4 előadás után
kerül sor az idei Mindszenty Emlékplakett átadására.
A díjat a 92 éves Burián
László atya kapja. Őt 1946-ban

szentelte föl Mindszenty bíboros, majd küldte
vissza övéihez, a felvidéki magyarokhoz. Így vált
a jó pásztor a kitelepítettek és az üldözöttek apostolává.
Az esti szentmisét Burián László atya
celebrálja, majd megkoszorúzzuk a bíboros
úr szobrát.
Szeretettel várja a kedves Testvéreket
a Hittel a Nemzetért Alapítvány alapítója
Hargitai György és kuratóriuma Dr. Horváth Attila, Dr. Kratofil Ottóné, Mireisz Tibor és Petrovics Sándor

Kettős megemlékezés
Szeptember 15-én, vasárnap este a 6 órai
szentmise keretében kettős megemlékezést tartott
plébániai közösségünk.
Egyrészt, mint minden évben, ezúttal is
megemlékeztünk Fülöp Dezső
pápai káplán, plébános atya
2000. szeptember 9-i halálának évfordulójáról. Másrészt
ezen a szentmisén ünnepeltük
meg az Ifjúsági gitáros énekkar megalakulásának 20. évfordulóját. Az ünnepélyes,
koncelebrált misén a szentbeszédet a közösségünkből indult Neruda Károly atya, Pestszentlőrinc-Szemeretelep plébánosa mondta.
Mise után az énekkar dalokkal és vetítéssel
tartott visszaemlékezést a templomban „20 év egy
órában” címmel. „Megható volt látni a csillogó

szemeket, a mosolygós arcokat és a kíváncsi tekinteteket. Éreztem, hogy egy nagy család része
vagyok!”

Kérem a Jóisten áldását további szolgálatainkra!
Pálmai Zoltán - az énekkar vezetője

Örömhíreink!
Templomunk tavalyi búcsúján fogant meg az ötlet, hogy ne csak a halálhíreket tegyük ki a hirdetések közé, hanem örüljünk együtt minden új életnek! Fogadjátok szeretettel két család bemutatkozását, és
örüljön velük az is, aki esetleg csak látásból ismeri őket!
2,5 éves Csanád fiúnk után 2013. május 22én megszületett kislányunk, Goreczky Orsi, akiaki 3750 grammal és 58 cm-es hosszúsággal látta
meg a napvilágot. Orsi jó kedélyű, mosolygós baba, aki sok örömöt jelent családja számára.

Két éve költöztünk Rákosszentmihályra,
idén május 4-én pedig megszületett első gyermekünk, Benedek. Örülünk, hogy a Szentmihályi Plébánia közösségéhez tartozhatunk.

Goreczky Péter, Katica, Csanád és Orsi

Hiblár László, Eszter és Benedek

Kérlek benneteket, adjatok hírt az egyházközségben született gyermekekről és bővülő családokról!
Keressetek bátran! Szeretettel várom:
Schüszterlné Tékár Betty, tekar.betty@gmail.com, 06-20/252-1351
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Ünnepeljünk együtt Szent Mihály napját!

Szent Mihály búcsúünnepe
Időpont: 2013. szeptember 29. vasárnap
Helyszín: Budapest, Rákosszentmihály Templom tér
Program: Szentmise ½ 10 órakor
Celebrálja: Süllei László érseki helynök
Vásári forgatag ½ 12 órától
Színpadi jelenetek a kerületi óvodák és iskolák növendékeinek részvételével
Cserkész sátor, póni lovaglás, ugrálóvár, kürtöskalács,kézműves foglalkozás…

Jöjj és láss!
Október 20-án este 7 órától a gitáros szentmise után a plébánián
filmklub indul középiskolások és egyetemisták részére !

A Szentmihályi Esték
legújabb meghívott vendégei:
Gajdics Ottó tanár, újságíró, a Lánchíd Rádió ügyvezetője
a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjének tulajdonosa
és
Pilhál György író, újságíró, a Magyar Nemzet főmunkatársa
A leírt, vagy kimondott szó ereje címmel beszélget az érdeklődők előtt arról a felelősségről,
amit szép magyar nyelvünk segítségével az írástudó nap mint nap vállal.
Október 6-a közeledtén feltesszük a kérdést: az elnyomáskor hol rejtőzik a sajtószabadság?
A demokrácia sokszínű lehetőségei, szavai közt hogyan válogassunk?
Meghívott vendégeink a feltett kérdéseikre szívesen válaszolnak.
Időpont: 2013.október 5. szombat 16 óra
Helyszín: a Rákosszentmihályi Plébánia 1161 Budapest Templom tér 3.
A rendezvény szervezői: a Fidesz Rákosszentmihályi Városrészi Csoportja,
a KDNP helyi szervezete, a Hittel a Nemzetért Alapítvány,
a Rákosszentmihályi Plébánia és a Kovász Egyesület
Október 1-jén, kedden este 19 órakor az Urania Nemzeti Filmszínházban lesz a Lisieux-i Kis
Szent Teréz életéről készült film magyarországi
bemutatója, a film magyar szinkronja a PMM és a
Sarutlan Kármelita Nővérek támogatásával (és
Dancsák Viktor hathatós közbenjárásának köszönhetően) készült el.
Az Uránia nemzeti filmszínház október 1-jén
kedden este 6 órától vetíti Teréz-A szeretet kis útja
c film premierjét. Jegyvásárlásról: 1 db 1200ft, 20
fő fölött 630Ft, 50 fő fölött 600Ft

Szentmihályi Életünk
A Rákosszentmihályi Római Katolikus
Plébánia lapja
Felelős kiadó: Urbán Gábor plébános
Főszerkesztő: Petrovics Sándor
Tördelőszerkesztő: Pálmai Zoltán
Plébánia: 1161 Budapest, Templom tér 3.
Telefon/Fax: 405-5869
E-mail: petrovics.sandor1@t-online.hu
Weboldal: www.rakosszentmihaly.hu

