A RÁKOSSZENTMIHÁLYI PLÉBÁNIA LAPJA

2015. Szentháromság vasárnapja

Isten: a tökéletes Együtt-Lét
Anyaszentegyházunk - mint édesanya
gyermekét - végig kísér bennünket
egész életünkön át. De kisebb időbe
tömörítve tökéletes tanítást, vezetést
és ölelést ad a liturgikus év során is.
A nagyböjti fájdalmas napokat Húsvét

öröme, majd a Szentlélek eljövete teszi
teljessé. A Pünkösd utáni vasárnap pedig már a Szentháromság köszöntésének napja, mely rávilágít, bepillantást
enged Isten lényegébe. Milyen bölcsen

felépített ünnepkör!
Teremtett világunk, de emberi történelmünk középpontjában is Jézus áll.
Igaz ez a háromszemélyű egy Isten esetében is: a Fiú visszatekint az Atyára,

aki teremtő, ugyanakkor előremutat a
Lélekre, aki utána és Tőlük jön. A
Szentírás számos helyen említi ezt a
csodás hármasságot, amely tökéletes
harmóniában, önátadásban él egymással. Nem meglepő, hogy a szentmise is
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ezzel a köszöntéssel kezdődik: „A mi Mindhárom személy a világnak és az emUrunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyais- beriségnek Istennel fennálló harmóniájáten szeretete és a Szentlélek egyesítő nak megteremtésén fáradozik.
ereje legyen mindnyájatokkal.”
De a Szentháromság életközössége ideáHogyan elmélkedjünk a Szentháromság lis mintája és ösztönzője az emberi közöstitkáról?
ségeknek is. Legtökéletesebb földi képmása pedig a Belőle erőt merítő, a Benne
Valójában nem is a fejünkkel, hanem a
élő CSALÁD.
szívünkkel kell megértenünk ezt a misztériumot. A Szentháromság tanának újszerű Ezen az ünnepen erős lélekkel kérjük Istemondandója van Istenről.
nünket, segítse és táplálja önátadásunkat
a ránk bízott élet-kincsek szolgálatában!
Isten: maga a tökéletes közösség!
Szokás azt mondani, az Atya teremt, a Fiú
megvált és a Szentlélek megszentel.

Petrovics Sándor

Elsőáldozók írásai 2015
Egy májusi vasárnap délelőtt én is találkoztam az Úr Jézussal.
Óvodás korom óta járok hittanra, és most
végre elsőáldozó lettem. Ministrálásaim
alkalmával mindig irigykedve néztem az
áldozókat, akiknek a tálcát tartottam.
Szerettem volna én is a helyükben lenni.
Lelkesen készültem, és nagyon izgultam
az első szentgyónásomnál, amikor Jézusnak meg kellett vallanom bűneimet.

tom.
Rákosréti Vencel, Móra Ferenc iskola

Nagy élmény az elsőáldozás. Sokat készültünk rá Gábor atyával, Sándor atyával, Gabi nénivel és Csilla nénivel.

Gyönyörű pillanat volt a templomban,
szép ruhában, koszorúval a fejemen, kereszttel a nyakamban az Úr Jézussal taVégre elérkezett a nagy nap! Kicsit sem lálkozni, sok másik társammal együtt!
izgultam, mert Jézus segített. Azután taSoha nem fogom elfelejteni életem egyik
lálkoztam Vele, magamhoz vehettem.
legszebb pillanatát!
Most már én is áldozhatok, és nem kell
Belkó Dorina, Móra Ferenc iskola
irigykednem azokra, akiknek a tálcát tar-
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Az elsőáldozásom

Elsőáldozásom

Az volt a legjobb az áldozásban, hogy
mind ott voltak a szeretteim. Nagyon
izgatott voltam, mert azt gondoltam,
hogy nehéz lesz, de végül nagyon megkönnyebbültem és örültem. Ráadásul
kaptam sok ajándékot is. Tiszta szívvel és
lélekkel mentem haza.

Végre beköszöntött a nagy nap. Összegyűltünk a plébánián, és harangszóra
elindultunk a templomba. Leírhatatlanul
izgultam. Amikor beléptem a templomba
az jutott eszembe, amikor anya először
mesélt nekem Istenről.

Minden szempár ránk szegeződött. A
Kiss Zsolt, Móra Ferenc iskola padba beülve teljesen megnyugodtam,

Nekem nagyon tetszett az elsőáldozás, tudtam, Isten itt van velem.
mert közelebb kerülhettem Jézushoz, és
Már több hónapja készültünk, páran verez nekem nagyon megtisztelő volt.
set tanultak, amit most gyönyörűen elViczkó Dorina, Kölcsey Ferenc iskola mondtak. Amikor a hívek könyörgését
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olvastam az oltárnál, anyára és apára tünk jeléül.
gondoltam, hogy Isten után mennyi minDankovics Márton, Néri Szt. Fülöp iskola.
dent köszönhetek nekik.
Végre eljött a pillanat, amikor magunkhoz
Köszönöm Jézusom, hogy ennyi élményvehettük az eukarisztiát.
nyel halmoztál el ebben az évben.
Mise után találkoztam a családommal és
rokonaimmal. Mindenki gratulált nekem, Először megkereszteltek, s most elsőáldozó lehettem.
és nagyon büszke volt rám.
Erre a napra mindig örömmel emlékszem Kérlek, segíts, hogy a jövőben is útmutatásod szerint éljek. Amen
majd vissza.
Kolossváry Csenge,
Néri Szt. Fülöp iskola

Nagyon vártuk ezt a napot.
Mikor boldogan átléptük a
templom küszöbét, az oltár
előtt térdet hajtottunk és beültünk a padokba.
Miután
elénekeltük
a
„Jézusom én szeretlek” című
éneket, eljött a nagy pillanat,
izgatottan vártam mikor következek. Két szín alatt áldoztunk.
Miután magamhoz vettem a szentostyát Mikor a szentmisén, a templom első soraelmélyülten imádkoztam. Nagyon boldog iban ülök, és a keresztelő kútra pillantok,
voltam a szentáldozás után.
mindig öröm tölt el: itt kereszteltek meg!
A közös fotózáshoz felálltunk, akkor adtuk Az elsőáldozás is kedves, örök emlék: Jéát a virágot szüleinknek hálánk és szerete-
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zus jött hozzám!

Az elsőáldozás után jobbá váltam, hiszen
szívembe költözött Jézus! Továbbra is
A fehér ruha, a koszorú, a kereszt, Gábor
rendszeresen fogok templomba járni, és
atya szavai, a hittanórák , mind ezt készívigyázok lelkem tisztaságára.
tették elő.
Köszönöm Gábor atyának, Gabi néninek,
Örökre szívembe zárom 2015 tavaszának
és Sándor atyának a felkészítést és a sok
felejthetetlen pillanatait!
figyelmet.
Csongrádi Réka, Herman Ottó iskola
Patyi Dorka Patrícia, Herman Ottó iskola
Ünnepeim

S végül egy felnőttnek mondott mondat..

Nagyon jó élmény volt megkeresztelkedAz elsőáldozás után egy vidéki ember azt
ni, úgy éreztem, mintha újra születtem
mondta: "Nem jut eszembe jobb szó volna.
Mindent jól csinálnak!". S kezet fogAz első gyónás után megszereztem a tunk.
„tiszta lapot”. Nagyon vigyázok rá, hogy
ilyen is maradjon.

Lauber Magdi

Zöld sarok - A nekünk teremtett világ védelme
Rövid hírek
2015. május 30-tól június 5-ig rendezik az
első Európai Fenntarthatósági Hét rendezvény-sorozatát. Az egész Európát
lefedő kezdeményezést az Európai
Fenntartható Fejlődési Hálózat (ESDN)
támogatja, a hazai koordinációt pedig a
Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács
(NFFT) végzi.
A hét legfőbb célja, hogy minél több
fenntarthatósággal kapcsolatos szerveze-

tet, tevékenységet, kezdeményezést mutasson be a széles közvéleménynek, s az
emberek ne csak száraz tudományos
tényeken keresztül szembesüljenek korunk jelentős fenntarthatósági kihívásaival.
Tudományos konferenciáktól kezdve a
családi programokig sokféle esemény
várja majd az érdeklődőket szerte az országban. A programokról az NFFT
honlapján lehet tájékozódni (http://
nfft.hu/europai-fenntarthatosagi-het2015/).
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A pápai enciklikákat felfokozott érdeklődés szokta kísérni. Ferenc pápa eddigi
megnyilvánulásai, beszédei, felvetett témái is tettekre sarkalta a katolikus és más
keresztény híveket. Különös és fontos jelentése van tehát annak, hogy második enciklikája a teremtett világ védelméről és az éghajlatváltozásról szól, mely várhatóan
június elején jelenik meg, jelenleg zajlik a fordítása. Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár
köszönetét fejezte ki a pápának az enciklikáért. Úgy fogalmazott, hogy a tudomány
és vallás ebben a témában is szövetségesei egymásnak.
Várhatóan az enciklika két témát, szempontot fog érinteni. Az egyik, hogy az ember
őrzője a természetnek, tehát a teremtett világot fenntartható módon kell
fejlesztenie. Mindez a teljes társadalom bevonását teszi szükségessé. Másfelől
pedig a Föld helyzete, amelyet alapvetően a természeti és társadalmi törvények
szabnak meg.
Forrás: Magyar Kurír

Május 28-án a Parlamentben került sor a Keresztény Civil Szervezetek 11. Országos
Fórumára. A téma a ‘Környezetvédelem és keresztény felelősség’ volt. A Köztársasági Elnöki Hivatal Környezeti Fenntarthatóság Igazgatósága vezetője, Kőrösi Csaba
’Fenntartható-e a fejlődésünk? – Válaszúton az emberiség és Magyarország’ - igen
beszédes - címmel tartott előadást. Református testvéreink pedig az ’Ökotudatos
közösségek – Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalma’ témában adott nekünk
jó példát és megfontolni valót. A rendezvény végén 2 perces hozzászólásokra került
sor, köztük a katolikus szakértők támogatásával alakult Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület is felszólalt az ország házában.
Baczó Tamás

Szentmihályi Életünk
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Derű:
Marci fagylaltot nyalogatva tér haza vasárnap.
-Honnan kaptad rá a pénzt?
-Te adtad. Megmaradt, mert a templomban nem kértek belépő díjat.

Biblia kör
Templomunkban szeptembertől júniusig
minden kedden az esti szentmise
után a bibliai-kör tartja előadássorozatát.
Tagjaink
száma
egyre
bővül:
jelenleg 26-28 fő. A biblia óra kezdetén
az
aktuális
heti
egyházi
eseményeket, kérdéseket beszéljük meg.
Ebben
az
évben
Gábor
atya
tartalmas bibliai magyarázatot tart. Értelmezi,
összehasonlítja
a
négy
evangélista által írt evangéliumi részeket.

Bibliai
csoportunk
szervezi
az egyházi zarándoklatokat, kirándulásokat. Az év kezdése és befejezése
hangulatos, a közösség tagjai által
szervezett
bográcsozással,
süteményezéssel és jóízű beszélgetésekkel ér véget. Szeretettel várunk
közénk
minden
érdeklődőt.

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

Lauber Magdi
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Hónap szentje – Szt. Barnabás

Május és június is gazdag példás életű szentekben, sokak mellett Nepomiki Szent
János, Szent Johanna, Néri Szent Fülöp, Pádovai Szent Antal, Keresztelő Szent János,
Szent László királyunk, Szent Péter és Pál apostolok ünnepe is az év ezen időszakára
esik. Legtöbbjük életútját, tanítását, tetteit jól ismerjük, közülük egy térítő
misszionárius életét elevenítjük fel.

Szent Barnabás (június 11.)
,,József, a ciprusi származású levita, akit az apostolok Barnabásnak neveztek el, ami
azt jelenti, hogy a vigasztalás fia'' (ApCsel 4,36) valószínűleg a legjelentősebb
misszionárius Pál előtt és mellett. Derék embert, aki ”telve volt Szentlélekkel és
hittel'': Szántóföldjét eladta, és annak árát az apostolokhoz vitte az egyházközség
szegényeinek szánt adományaként.
Nagy üdvösségtörténeti jelentősége abban áll, hogy föllendítette a pogányok
misszionálását, és a rettegett üldözőt, Sault
megtérése után elvitte a jeruzsálemi egyház
vezető férfiaihoz (ApCsel 9,27). Az, hogy Barnabás a pogányok között misszionált, nem
jelentett kevesebbet, mint a pogányoknak az
Egyház teljes jogú tagjaiként való elismerését.
A szétszóródott tanítványok a szíriai Antiochiában is egyházközséget alkottak. Nemsokára pogányok csatlakoztak hozzájuk. Amikor a jeruzsálemi egyház tudomást szerzett
róluk, Antiochiába küldte Barnabást, aki
elhozta magával Tarzuszból Pált munkatársnak. Sikeres tevékenységük nyomán itt
Antiochiában kapták először Jézus követői a
keresztény (krisztuskövető) nevet. Barnabásnak sikerült híveit föllelkesítenie, hogy a
számukra ismeretlen jeruzsálemi közösséget
megsegítsék.

Szentmihályi Életünk

9

Imával és böjtöléssel készültek föl az első missziós útra, Ciprusra és Kisázsiába Márkkal (a második evangélista), Barnabás unokaöccsével. A ,,munka'', amelyre a Lélek
hívta őket, az első rendszeres pogánymisszió volt. Pál ill. Barnabás fölvette az Egyházba a pogányokat, anélkül, hogy rájuk kényszerítette volna kötelező teherként az
ószövetségi törvény számos rituális és kultikus előírását, mert fölismerték: a
pogányok Krisztushoz térhetnek közvetlenül, a körülmetélés nélkül is.
A két misszionárius több városból kénytelen volt elmenekülni a zsidók ellenséges
magatartása miatt. Lisztrában Pált meg is kövezték. Pál és Barnabás ennek ellenére
rendületlenül folytatta útját a következő városba. Sőt visszaútban meglátogatták az
újonnan alapított egyházközségeket.
Antiochiában Pálnak és Barnabásnak védekeznie kellett a túlbuzgók ellen, akik rá
akarták kényszeríteni a megtért pogányokra a mózesi törvényt a körülmetéléssel.
Jeruzsálemben Pétert és Jakabot is megnyerték ügyüknek.
Nem sokkal később nézeteltérés támadt Pál és Barnabás között. Pál ugyanis a
kedvelt Barnabást meghívta második apostoli útjára, de unokaöccsét, Márkot nem.
A két barát elvált. Föltehető, hogy a pogánymisszió két úttörője között nem volt tartós szakadás. Talán még egyszer közösen működtek (1Kor 9,6), majd szentünk nyomtalanul elvész a szemünk elől.
A későbbi legenda tudni véli, hogy Barnabás azután Cipruson munkálkodott. Ott újra
találkozott Elimász varázslóval, aki már az első apostoli út alkalmával szembeszállt az
apostolokkal. Hatalmas fölkelést szított Barnabás ellen és városuk kapuja előtt
megkövezték a hithirdetőt.
Istenünk, ki úgy akartad, hogy Barnabás, ez a hittel és Szentlélekkel eltelt férfiú a
pogányok között terjessze a hitet, kérünk, add meg az ő közbenjárására, hogy Krisztus evangéliumát Egyházad mindenütt eredményesen hirdesse!
http://www.katolikus.hu/szentek/0611.html nyomán
Baczó Tamás

Derű:
Két srác beszélget
- Ti szoktatok imádkozni az étkezések előtt?
- Nem, az én anyám jól főz!

10

Szentmihályi Életünk

A 929. sz. Szent Mihály cserkészcsapat nyári programjai
Felhívjuk a kedves hívek, szülők, barátok, cserkészet iránt érdeklődök figyelmét csapatunk közelgő eseményeire, amelyekre szeretettel várunk mindenkit:
• Úrnapi szentmise és körmenet: június 7., vasárnap
• Évzáró csapatgyűlés kiscserkész ígérettétellel: június 21.,vasárnap.
Vendégünk lesz az idén is a csömöri 1031. sz. Hunyadi János cserkészcsapat. Az ünnepséget a reggel 9 órai szentmisén való közös részvétellel
kezdjük.
• Nyári cserkésztáborok szülői értekezlete: június 21. vasárnap 11:15,
plébánia
Táboraink helyszínei és időpontjai:
Kiscserkész tanyázás: 2015. július 10–15. Téglás
Kószatábor: 2015. július 6–15. Katalin-forrás, Döbrönte, Bakonyhegység,
Cserkésztábor: 2015. július 10–19.
Katalin-forrás, Döbrönte, Bakonyhegység,
Vándortábor: 2015. augusztus 8-15.
evezős vízi tábor, útvonal: Ipolytarnóc
– Balassagyarmat – Ipolyság – Pilismarót – Göd
Részletesebb tájékoztatók interneten
is elérhetőek: www.929szetmihaly.hu
E-mail címünk:
parancsnoksag929@gmail.com
Köszönjük mindenkinek, akik idén is
a Szent Mihály Cserkészekért Alapítványnak ajánlották fel személyi jövedelemadójuk 1%-át.
Molnár Csenge-Hajna csapattitkár

Szentmihályi Életünk
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DÁVID ZOLTÁN

Tábori nóta
(„Szól a kakas, hajnal hasad” dallamára)

Télidőben a cserkésznek az növeli gondját:
Hol verje fel majd a nyáron a sátora fáját?
Szentmihályi cserkészeknek nincsen gondja
rája,
Péliföldiszentkereszten Antal atya várja.
Cserkésztábor áll a sűrű erdő közepébe,
vigyázz, szakács, nehogy kozmás bab legyen
ebédre!
A táborban serény munka, vidám nóta járja,
tábortüzünk világít a nyári éjszakába.
Takarodó után gyorsan bújjatok a zsákba,
hallgassatok Antal atya menydörgő szavára!
Ha nem tudnád, kicsoda ő, jól jegyezd meg, Jankó!
Péliföldiszentkereszten ő az igazgató!
Dávid Zoltán: cserkésztiszt, az öregcserkészek vezetetője, a Szent Mihály Cserkészekért Alapítvány kuratóriumi tagja. A Tábori nóta című 1995-ben írt költeményével
kívánunk mindenkinek élményekben gazdag, lelki feltöltődésekkel teli nyári hónapo-

A hónap egy másik — nekünk különösen kedves — szentjének,
Néri Szent Fülöpnek egy idézete: ,,Aki Krisztuson kívül akar
valamit, nem tudja, mit akar; aki Krisztuson kívül vágyik valamire,
nem tudja, mire vágyik; aki Krisztuson kívül másvalakiért dolgozik, nem tudja, mit csinál.''
‘Sola caritas -- csak a szeretet számít!'
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12. csángó nyár Budapesten

Fogadj be egy csángó gyermeket otthonodba!
Színes programokról a Kovász Egyesület gondoskodik
Időpont:2015.augusztus 18-25.
Információ, jelentkezés: Petrovics Sándornál,
Tel: 06 30 655 92 71

Kapható a
Hűséggel az egyházhoz és a történelmi magyar hazához
című tanulmánykötet, Mindszenty József pappá szentelésének 100., esztergomi
érseki kinevezésének 70., valamint halálának 40. évfordulójára,
Adriányi Gábor professzor úr 80. születésnapjára ajánlva
Kiadta a Hittel a Nemzetért Alapítvány, 2015.
A kötet szerzői: Dr. Adriányi Gábor professzor, katolikus egyháztörténész. Csonka
Emil történész. Dr. Horváth Attila jogtörténész, intézetvezető egyetemi docens. Dr.
Kahler Frigyes bíró, jogtörténész, egyetemi docens. Dr. Krajsovszky Gábor gyógyszerész, egyetemi docens, igazgatóhelyettes. Nagy László történész. Dr. Pem László
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