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Új év

sten a világba rendet teremtett.
Az esztendő a legkerekebb időegység, s a természet körforgása
az évszakok változásaiban nyilvánul
meg: a tavaszi újulásban, a nyári gazdagságban, az őszi érettségben s a téli
nyugalomban. Ezt a rendet a Nap járása
idézi elő, s ez határozza meg az ember
életét és munkáját is.
A régi ember, együtt élve a természettel, még jól tudta ezt. Az esztendőt
kerek egésznek érezte. Ezt igazolja a
Galga mentén megőrzött találós mese
is:
Kerek istenfája,
Szép tizenkét ága,
Szép tizenkét ágának
Ötvenkét virága,
Ötvenkét virágán
Három aranyalma.
Aki ezt kitalálja,
Hull az áldás arra.
A kerek istenfája az esztendő, tizenkét
ága a tizenkét hónap, ötvenkét virága
az ötvenkét hét, a három aranyalma

pedig három legnagyobb ünnepünket
jelenti: a karácsonyt, a húsvétot és a
pünkösdöt.
A régi ember tudta, hogy mint teremtménynek kötelessége, hogy az isteni
rendet fönntartsa. A természetet nem
akarta leigázni, hanem művelte azt.
A rendet fönntartani nem mindig könynyű, hiszen a gonosz lélek mindig arra
törekszik, hogy a világot megszentségtelenítse, rendetlenné tegye. Történelmünk során azonban mindig adatott
olyan hős, aki a világot szent és példaadó életével újjáteremtette, a rendetlenséget
megszüntette, s Isten szentségét jelenítette meg.
Ilyenek voltak szent
királyaink is. Fontos,
hogy ők ma is utat
mutassanak, mintát
adjanak nekünk.
Részlet Molnár V. József néplélek kutató gondolataiból
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Farsang

Anyaszentegyházunk és a néplélek alakí- műsorral, nyitótánccal fogjuk várni.
totta közösségek évszázadok óta szépen
Ugye nem maradsz otthon? A közösséfelépített körben ünneplik az év jelentős
get Te is tudod építeni!
szakaszait.
Néri Szent Fülöp, a vidám szent Rád is
A karácsonyi időszakot lezárva Vízkereszt számít!
napjától Hamvazószerdáig tart a farsang
Petrovics Sándor (főszervező)
ideje.
Ez alatt a néhány hét alatt
az életképes közösségek a
tél egyhangúságát, fagyos
leheletét vidám együttléttel igyekeznek elűzni. A
kiszebábú égetésnek, vagy
a fekete bárány elűzésének népszokásai is ezt a
célt szolgálják. Néhány
évvel ezelőtt az iskola udvarán még mi is ezt a népi
hagyományt követtük. A
nagy tűz mellett, forralt
bort kortyolva, beszélgetve maradandó élményt
szereztünk egymásnak.
Egyházközségünk február
6-án újból megtartja farsangi mulatságát.
Vendégeinket már a bejáratnál üdvözlő itallal, forralt borral, odabent vidám
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Hónap szentje – Árpádházi Szent Margit
Szül.: Klissza (Dalmácia), 1242. Meghalt:
Nyulak szigete (ma: Margitsziget), 1270.
január 18. (ünnepe is e napon)
Atyja IV. Béla király, Szent Erzsébet testvére, anyja Laszkárisz Mária bizánci hercegnő volt. Amikor a tatárok Batu kán
vezetésével 1241-ben betörtek Magyarországra. Béla király megkísérelte föltartóztatni őket a Sajónál, de borzalmas vereséget szenvedett, s
Dalmáciába kellett menekülnie. A szülők végső
szükségükben a születendő gyermeket Istennek ajánlották. Miután
váratlanul meghalt a
nagykán Mongóliában,
a tatár sereg sietve távozott, hogy le ne késsen az osztozkodásról.
Béla és Mária fogadalmát teljesítette, s amikor Margit hároméves
lett, átadták a domonkos nővéreknek. Szent
Domonkos szabályait követő női kolostorok lelkiségének jellegzetes vonásai Szűz
Mária bensőséges szeretete, a szenvedő
Megváltó iránti nagyfokú odaadás, valamint a megalkuvás nélküli vezeklő szellem voltak. Ez önfeláldozó tettekben,
betegek gondozásában, bélpoklosok ápolásában nyilvánult meg.
Béla király leánya részére új kolostort
építtetett a Nyulak szigetén (ma Margitsziget). Itt tett fogadalmat Margit 1254-

ben. Kétszer is lett volna rá lehetősége,
hogy Rómától felmentést kérjen a fogadalma alól. Atyja ugyanis kétszer is fölkereste a kolostorban házassági ajánlattal.
Az első kérő a lengyel király volt, a második Ottokár cseh király. Margit mindkettőt határozottan visszautasította, atyját pedig emlékeztette arra, hogy ő ajánlotta föl egykor Istennek, és a cseh királyság összes kincsével és
dicsőségével együtt siralmas látvány ahhoz az
országhoz képest, melyet az ég és föld Királya
ajánl neki, aki az ő jegyese egyszer s mindenkorra.
Margit számára magától
értetődő volt a szabályok szigorú megtartása,
a kemény önsanyargatás, s a legnyomorúságosabb, utálatot gerjesztő betegek szolgálatában való hősies kitartás. Erélyesen leszoktatta nővértársait
arról, hogy benne bármi módon is a királylányt tiszteljék. Egy szolgáló, akit csodával határos módon mentett meg a
megfulladástól, a szentté avatási akták
szerint így tanúskodott: ,,Margit jó és
szent volt, mindnyájunk példaképe. Alázatosabb volt, mint mi, szolgálóleányok.''
Életének alapszabálya
voltak:
Istent szeretni, magamat megvetni (az elhivatottság olyan vezeklő életre ösztökél-
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te, ami ma nekünk már elképzelhetetlen), senkit meg nem utálni, senkit meg
nem ítélni. Egykor Istennek ajándékozták, mivel atyja azt hitte, ezáltal kieszközölheti Magyarország megszabadulását a
tatároktól. Isten rendkívüli imameghallgatásokkal és csodákkal jutalmazta odaadását.
Huszonnyolc éves korában halt meg, szeretettől és vezekléstől elemésztve. Halála
óráját derűs arccal előre megmondta a
nővéreknek. Tiszteletét 1789-ben hivata-

losan is engedélyezték. 1943-ban avatták
szentté.
Istenünk, szüzesség kedvelője és őre, kinek jóvoltából szolgálód, a mi Margitunk
a szűzi tisztaság ékességét a jó cselekedetek érdemével egyesítette, kérünk, segíts, hogy lelkünk épségét az üdvös bűnbánattal visszanyerhessük!
http://www.katolikus.hu/
szentek/0118.html nyomán
Baczó Tamás

Plébániai csoportok - Szeretetláng Imacsoport
„Szűz
Mária
Szeplőtelen
Szívének Szeretetlángja” néven vált ismertté
az a Lelkiségi Mozgalom, amely
Kindelmanné Erzsébet asszony († 1985)
magán-kinyilatkoztatásai nyomán terjedt
el a világon, jelenleg 77 országban főpapi
elismeréssel. Első üzenet 1962. április 13án, Fájdalmas pénteken történt. Itt kérte
a Szűzanya a február másodiki Szeretetláng átadás ünnepét is.
Lelkisége az egész emberiségre (IV/36)
kiható, szívről-szívre való szeretetáradást (I/39), mint a Szent Szűz által
kiesdett külön kegyelmet hirdet: „tüzet
tűzzel fogunk oltani, a gyűlölet tüzét a
szeretet tüzével!” (III/203). Célja a családok megmentése (I/92), a papok megszentelődése (I/24) és a tisztítótűzben
szenvedők kiszabadítása (I/115) imával
és engeszteléssel! Hazánkban Erdő Péter
bíboros érsek hagyta jóvá a mozgalmat
2009. június 5-én: „.. a Krisztushívők jogi

személyiséggel rendelkező egyházi magántársulásaként
az
EsztergomBudapesti Főegyházmegyében megalapítom a Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja Mozgalma Társulást.” (4941/09 sz. Jóváhagy. Dekr.). 2010-ben a
Szent István Társulatnál megjelent a teljes Lelki Napló kritikai kiadása (Nihil
obstat, Imprimatur j).
2001. májusában került sor az első Országos Szeretetláng találkozó megrendezésére, a Rákosszentmihályi Szent Mihály
templomban.
A Szeretetláng imacsoport minden
hétfőn 16:15-kor találkozik, többek között a Néri Szent Fülöp iskola tanáraiért,
tanulóiért, szüleikért, valamint a papi és
szerzetesi hivatásokért imádkozik, majd
szentségimádáson és szentmisén vesz
részt.
Tolvaj Endréné Irénke
www.szeretetlang.org
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Derű:
Süllyedő hajón kérdezi a kapitány:
- Emberek, van Önök között valaki, aki hisz Istenben?
Az egyik utas jelentkezik:
- Igen, én buzgó istenhívő vagyok.
- Akkor jó, mert egy hellyel kevesebb van a mentőcsónakban.

Gábor atya kanonoki kinevezése
Erdő Péter bíboros tavaly Mindenszentek ünnepén megújította a Főszékesegyházi
Káptalant, és másokkal együtt kinevezte Urbán Gábor plébános atyát a testület tagjává. Gábor atya kanonoki beiktatására január 16-án, szombaton került sor az Esztergomi Bazilikában, ahova sokan elkísérték az egyházközségből. Az atya a Főegyházmegye Tanácsosok Testületének is tagja, a székesegyház szentélyében a Prohászka Ottokár Stallumot (ülőhelyet) foglalja el.
Gábor atya megsokasodott és felelősségteljes feladataihoz Isten áldását kérjük!
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Az irgalmasság cselekedetei

A kapuvári Szent Anna templom felállított egy úgynevezett Irgalmasság Kapuját az
azonos témájú szent év alkalmából. A kapu két oldalán az irgalmasság cselekedetei
olvashatók:

Az irgalmasság testi cselekedetei:
1. az éhezőknek ételt adni,
2. a szomjazóknak italt adni,
3. a szegényeket ruházni,
4. az utasoknak szállást adni,
5. a betegeket és
6. a börtönben levőket látogatni,
7. a halottakat eltemetni.

Az irgalmasság lelki cselekedetei:
1. a bűnösöket meginteni,
2. a tudatlanokat tanítani,
3. a kételkedőknek jó tanácsot adni,
4. a szomorúakat vigasztalni,
5. a bántalmakat békével tűrni,
6. az ellenünk vétkezőknek megbocsátani,
7. az élőkért és holtakért imádkozni.

Szentmihályi Életünk
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Derű:
A pap kimegy a hegyekbe sétálni, amikor hirtelen kibukkan a sűrűből
egy medve.
Elkezd rohanni, a medve utána. Látja, hogy semmi esélye már, ezért
letérdel és elkezd imádkozni:
- Istenem add, hogy ez a medve irgalmas keresztény legyen!
Isten meghallgatta az imát, ezért a medve, mielőtt megette volna a papot, letérdelt és így szólt:
- Édes Jézus, légy vendégünk, áldd meg amit adtál nékünk, Ámen!

Plébániai hírek











Február 8-án a Plébánia Képviselőtestülete gyűlést tart
este 7 órakor. A gyűlés tárgya a múlt évi zárszámadás és
az évi költségvetés megtárgyalása.
Február 10-én Hamvazószerda lesz, megkezdődik a nagyböjti Szent Negyvennap. Reggel 8 órakor iskolamise, este
6 órakor plébániai mise lesz.
14-én, vasárnap esti szentmisére várjuk azokat a fiatal
párokat, akik ebben az évben szeretnének házasságot
kötni. Megkezdődik a házassági felkészítés, jegyeskurzus
számukra.
Február 15. templomunk évi szentségimádási napja.
Február 15-én este 7 órakor az elsőáldozásra készülő
gyerekek szülei számára megbeszélést, szülői értekezletet tartunk. A beöltözés tervezett időpontja április 17., az
elsőáldozásé május 22.
A nyár elején bérmálás lesz plébániánkon, várjuk a bérmálásra készülőket!
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Találkozások öröme

Sok tennivalónk és feladataink közepette
kezdtük el az új évet. Még lehet, hogy
ösztönösen 2015-öt írunk vagy mondunk,
ha az aktuális dátumot kell megemlítenünk valakinek. Ilyenkor gyorsan kapcsolunk, korrigálunk és egy pillanatra talán
meg is döbbenünk: tényleg, már 2016
van?
A biztonság kedvéért még meg is nézhetjük okostelefonunk vagy laptopunk
képernyőjén, hogy tényleg így van-e. Az
pedig hideg pontossággal mutatja a valóságot. Pedig még emlékezetünkben
csillognak karácsony fényei és fel tudjuk
idézni az ünnepi hangulatokat, találkozásokat. Pillanatnyi jó érzéssel telt sóvárgásunkat máris megtöri a következő
bejegyzés naptárunkban vagy alkalmazásunkban:
"Farsangi
időszak".
Aggodalomra semmi ok! Bőven akad
most is lehetőség, hogy a szépen becsomagolt karácsonyi örömünket megoszthassuk másokkal. Máris itt vannak a bálok! Január 30-án Cserkészbál, február 6
-án pedig Egyházközségi bál lesz. Ez
utóbbira reméljük Mindannyian eljöttök,
hogy találkozhassunk és együtt örüljünk!
A vezetőknek és munkacsoport tagoknak minden hónap utolsó szombatja
továbbra is a szakmai és vezetői megbeszélések fényében fog zajlani. Ennek
keretében kezdjük el a plébániai honlapot is fejleszteni. Ebbe a folyamatba
minden egyházközségi tagot várunk aki
szívesen közreműködne akár cikkíró-

ként, fejlesztőként, grafikusként, bárhogy!
Bár a farsangi időszakon túlmutat, idén
is megrendezésre kerülnek hagyományos téli programjaink a Cserkész téli
portya és a Kiscserkész téli portya.
Nemsokára minden programért 5 liliom
fog járni azoknak, akik eljönnek. Ezeket
a liliomokat a profilodon lehet gyűjteni
és a LiliomSHOP-ban lehet majd beváltani értékes ajándékokra. Azt se feledjétek,
hogy
Csapatkarácsonyunkkor megnyílt Szertárunkat és Könyvtárunkat bátran lehet használni programszervezéseitek során! Ezekbe a munkacsoportokba és a Médiásokhoz is várjuk
lelkes, tettre kész és tenni akaró
cserkészek
jelentkezését!
Ezek lesznek a találkozásaink, melyeket
megtaláltok az új Naptárunkban is!
Nemcsak az 5 liliom-ért lesznek értékes
találkozások, hanem azért, mert mindannyian OTT leszünk! Fogadjuk és elfogadjuk egymást és a farsangi vidámságban átéljük újra a karácsony örömét és
sok lelkesedéssel és további tennivalókkal állunk elébe a nagyböjti-húsvéti időszaknak!
Találkozzunk!
Téglás Gergely (Tegger)
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Média tréning
A szentmihályi cserkészcsapat médiás munkacsoportja 2016. június végéig
minden hónap utolsó szombatján médiás tréninget szervez a plébánián,
melynek során egyházközségünk új honlapjának beüzemelését tűzte ki célul.
Ehhez szeretettel várják plébániánk azon érdeklődőit, akik szívesen részt vennének a rakosszentmihaly.hu szerkesztésében és működtetésében. Semmilyen előképzettség nem szükséges a jelentkezéshez és bármelyik hónap utolsó
szombatján be lehet kapcsolódni.
Részletek a rakosszentmihaly.hu-n és a hirdetőtáblán.

Homo ludens
Felnőttem már. Szaporodik fogamban
az idegen anyag,
mint szivemben a halál. De jogom van
és lélek vagy agyag
még nem vagyok s nem oly becses az irhám,
hogy érett fővel szótlanul kibirnám,
ha nem vagyok szabad!

Homo Ludens= játszó, játékos ember

József Attila hazafelé sietve, egy hűvös
este a város peremén fogalmazza meg a
fenti sorokat.
Érezzük, hogy körülötte a világ rendezetlen, ezért is tör rá a magány. Mintha helyettünk fogalmazná meg érzéseit: vágyát
a biztonságra, szabadságra, gyermeki
Az én vezérem bensőmből vezérel!
örömre, tisztaságra.
Emberek, nem vadak Mindnyájunkban rejtőzködik egy gyermeelmék vagyunk! Szivünk, mig vágyat érlel, ki világ. A farsang ideje jó alkalom arra is,
nem kartoték-adat.
hogy ezt a kicsi, rejtett énünket előcsaloJöjj el, szabadság! Te szülj nekem rendet, gassuk.
jó szóval oktasd, játszani is engedd
Petrovics Sándor
szép, komoly fiadat!

József Attila: Levegőt!
(részlet)
1935. november 21.
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Az Irgalmasság Napja

Plébános atyával néhány nappal ezelőtt az Irgalmasság Évéről beszélgettem.
Az a gondolat merült fel bennünk, hogyan tudnánk ezt az egész évet - de
egész életet is –betöltő feladatot egy ünnepi nappal megjeleníteni? Pár sorban megfogalmazom az elképzelésemet: éljünk át egy napot kiemelten a
Szeretet jegyében! Ehhez segítő társakra és a segítséget elfogadókra egyaránt szükség van. Nézzünk körül plébániai közösségünk, vagy lakóhelyünk
közelében azzal a céllal, hol segíthetnénk valakinek egy beszélgetéssel, kerti
munkával vagy bevásárlással…
Az egymásra találás elindíthat egy folyamatot, mely még az Irgalmasság Évének szűk keretét is tágíthatja.
Ötleteket, neveket, címeket, telefonszámokat az alábbi elérhetőségen gyűjtjük: petrovics.sandor1@t-online.hu/ 06 30 655 92 71
Az Irgalmasság Napjának tervezete/a végleges az elfogadást követve hirdetésre kerül/
2016.április 9. szombat
Jézus vár
Jézus küld

8:00 Szentségimádás a templomban
9:00 Felkeresése a segítségre váróknak
beszélgetés, meghallgatás, fizikai munka, kerti
munka,bevásárlás…
Jézus veled étkezik
13:00 A munkatársak közös ebédje a plébánián
Jézus a gyermekek barátja 16:00 Egy magyar család a perui indiánok között
Megindító beszámoló és vetítés a HVSZSZ
misszió munkájáról
Jézus neked adja önmagát 18:00 Szentmise
Jézus köztünk örvend

19:00 meglepetés koncert
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Egy vers a kedvenceimből ...
Nem kívánok senkinek se

Végül pedig azt kívánom,

különösebben nagy dolgot.

legyen béke. –

Mindenki, amennyire tud,

Gyönyörködjünk még sokáig

legyen boldog.

a lehulló hópihékbe’!

Érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,

Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntő újév reggelén

s megint többre. Tiszta szívből
ezt kívánom.
Szaporodjon ez az ország
Emberségbe’, hitbe’, kedvbe’,
s ki honnan jött, soha soha
ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk…
A többit majd apródonként
megcsináljuk.

Szentmihályi Életünk

A következő szám megjelenése
március 19-én várható. Lapzárta: március 10-én.

A Rákosszentmihályi Római Katolikus Plébánia lapja
Felelős kiadó: Urbán Gábor plébános
Főszerkesztő: Petrovics Sándor, petrovics.sandor1@t-online.hu
Tördelőszerkesztő: Baczó Tamás
Cikkeket, anyagokat a
Plébánia: 1161 Budapest, Templom tér 3.
petrovics.sandor1@t-online.hu
Telefon/Fax: 405-5869
címre várjuk köszönettel.
Weboldal: www.rakosszentmihaly.hu
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Nagyböjti
előzetes
Nagyböjt, mely idén hamar érkezik, elhozza
számunkra a magunkba
tekintés és megtisztulás
lehetőségét.
Erre jó alkalom a péntekenként 17 óra 30 perckor kezdődő keresztúti
ájtatosság. Kérjük minél
több plébániai csoport
jelentkezzen a keresztút
-járásra!
Február 19-én a Kovász
Egyesület tagjai kísérik
el Jézust a Fájdalmak
Útján.

Sivatagi atyák bölcs humora:
Egy monostori látogatás alkalmával a kapus testvér mindenáron egy
szép kutyával akarta megajándékozni a vendéget.
- Szívesen elfogadom—mondta a vendég, - ha biztosítasz arról, hogy
nem hűtlen kutya.
- Hogyan lehetne hűtlen az a kutya, amelyet a monostorunkban neveltünk? Már háromszor elajándékoztam, és mindegyik alkalommal viszszatért!

