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2015. Szent Mihály ünnepe

Szent Mihály ünnepe

öbb, mint 50 éve, 1964. év végén jelent meg a II. Vatikáni
Zsinat neves dokumentuma az
egyházról. Ebben a zsinati atyák újszerűen hitet tettek amellett, hogy az egyház „az emberiség egységének jele és
eszköze,” és az üdvösség
intézménye
mindenki
számára. Ilyen értelemben ma is igaz az ősi elv,
hogy nincs üdvösség, csakis az egyház által, vagy
másképpen fogalmazva:
aki üdvözül, az egyház
által üdvözül.
Így aztán a beteljesedésből visszanézve az egyház
fogalma kiszélesedik, jelen van benne minden
igaz ember „Ábeltől az
utolsó igazig”. Vagy más
megközelítéssel: az egyház jelen van számos közösségben, ahol Jézus nevében imára
emelik az emberek kezüket, még ha
hiányosan vagy töredékesen is.
Ennek az Istentől adott nagy családnak
a tagjaiként ünnepelünk templombúcsú
alkalmával. Hiszen az egyház mégiscsak
ezekben az emberekben válik tapasztal-

hatóvá, akikkel összefűz a közös szentmise, a közös templom és a közös ünneplés. Valahol azt olvastam, hogy „a
ma embere nem hívő, vagy nem-hívő,
hanem egyházias, vagy egyházellenes.”
Búcsúünnepünkben adjunk hálát Istennek az egyházunkért,
ezért a sok sebből vérző,
sok gonddal küzdő egyházunkért, ami a helyi
közösségünkben, a templomban mellettünk ülőben, a szomszédunkban
jelenik meg számunkra.
Köszönjük meg azt a sok
lelki értéket, szépséget,
amely megvalósul testvéreink életében.
Mennyi kincset, hitben
megélt életet, hűséget,
szeretetet ismerhetünk
fel, ha nyitott szemmel
járunk!
Az egyházba való betagozódásunk folyamat. A kereszteléssel újjászülettünk
az istengyermekségre, az első áldozáskor Krisztus áldozatával ötvöződtünk
egybe, a bérmálásban pedig a Szentlélek felavató megerősítésében részesültünk.
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Aki még nem áldozott, vagy nem bérmálkozott, az nincs teljesen beiktatva az Egyházba. Tavaszra szeretnénk bérmálást
kérni a bíboros úrtól. Szeretettel várjuk
azok jelentkezését, akik még nem bérmálkoztak! Szeretném biztatni azokat a
felnőtteket, idősebbeket, akiknek az éle-

tében elmaradt a bérmálás, hogy jelentkezzenek és készüljenek fel a bérmálásra! A bérmálkozni szándékozó fiatalok
jelentkezését is várjuk!
Gábor atya

Csak a szeretet!
Szent Pál a Szeretethimnuszban gyönyörűen leírja, hogy milyen az igazi szeretet. A
mai zaklatott világunkban, amikor a migráció, a gazdasági nehézségek, családok
széthullása napirenden van, létezik valami ami örök érvényű! Az Isten szeretete! E
nélkül az ember nem élhet, nem tud létezni. Az Ige, ami számunkra az életet jelenti.
Megtapasztalhatjuk a családban, a keresztény közösségen belül. Életfeladatunk valódi hittel megélni azt, ami a legfontosabb az ember számára.
Az igazi szeretet abban jut kifejezésre, hogy nem magunkat mutatjuk, hanem Jézus
Krisztust. A keresztény közösség értéke a szeretet megélése. Szeretet nélkül nincs
élet a Földön. Az odafigyelés a másikra, társunkra. Az Igének a hirdetése, mert "a
szeretet maga az Isten"!
Szőke István

Vár az ifjúsági énekkar!
Kedves énekelni vágyó fiatalok!
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).Az utóbbi években több tagunk családi állapot
változása miatt létszámunk csökkent, ezért várjuk azokat a lelkes fiatalokat
(korhatár nélkül), akik szeretnek énekelni, és olyan közösséget keresnek, ahol a szolgálat mellett barátokra és jó társaságra is lelhetnek! Jelentkezni lehet a gitáros misék után vagy szombat esténként a próbák alatt (19:30-tól 21:00-ig) a plébánia alagsori termében.
Pálmai Zoltán, az énekkar vezetője
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12. csángó nyár Budapesten
Idén is eljöttek a Szeret folyó melletti kicsi csángó falvak magyarul tanuló diákjai Budapestre. A 35 gyermeket elkísérték tanítóik is. Esztergomban és Visegrádon is jártak. A Szent Jobb körmeneten népviseletben vonultak föl, Templomunkban
a Csángó Esten találkozhattak velük az érdeklődők. Itt hallhattuk, láthattuk azt a
komoly munkát, melyet tanítóik végeznek a gyermekek körében.
Köszönet főtámogatónknak a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványnak. A csángó hét
felelőse a Kovász Egyesület volt.

Drága Sanyi bácsi!
Isten segedelmével hazaértünk otthonainkba, azóta már gyermekeink elkezdték az
iskolát, óvodát. Köszönjük Sanyi bácsinak és minden kedves befogadó családnak,
hogy sok szép élménnyel térhettünk haza. Gyermekeink csillogó szemekkel meséltek az ott töltött időről. Hiszem és remélem, hogy az ott született kapcsolatok, élmények életre szólóak lesznek.
Isten áldja Önöket!
Szeretettel: Gál Zsófia tanító
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Teremtésvédelem— Laudato Si’ enciklika
Az enciklika olyan, mint a magyar törvények. Hallunk róluk, hogy megjelentek, de
nemigen olvassuk őket. Pár jogász és jogalkalmazó szerepkörű polgártárson kívül
ugyan ki lapozgatja a Magyar Közlönyt? Az enciklikák esetében így vagyunk ezzel mi
is. Pedig nagyon sok hasznos megfontolni-, ill. követnivalót olvashatnánk bennük.
Ferenc pápa legfrissebb, Laudato Si’ (Áldott légy) kezdetű enciklikája (az enciklika
a pápának egy meghatározott témát feldolgozó körlevele, általában hittani vagy erkölcsi természetű kérdéseket tárgyal) az egyház hivatalos állásfoglalását közli a teremett világ védelméről. Június 18-án a Vatikánban mutatták be,
magyar fordítása szeptember végén, azaz a napokban, jelenik meg. A következő Életünkben igyekszünk a tartalmáról, gondolatairól kicsit bővebben írni.
Török Csaba teológus, az Esztergomi Hittudományi Főiskola oktatója szavaival: „Az
egyház identitásában elengedhetetlen missziós megtérés után (ld. Evangelii gaudium) most elérkezett az egyház szolgálatában és küldetésében elengedhetetlen ökológiai megtérés ideje.”
Baczó Tamás

Szemezgetés Ferenc pápa Twitter üzeneteiből az enciklika gondolataival


Minden egyes teremtménynek megvan a maga értéke.



Napjaink kiselejtező kultúrája egy új életstílus kialakítását teszi szükségessé.



„A természet ellen elkövetett bűncselekmény nem más, mint önmagunk ellen
elkövetett bűntett és Isten ellen való bűn.” (Bartholomaiosz pátriárka)



Az biztos, hogy a mai világrendszer több szempontból is tarthatatlan.



A Föld lényegét tekintve közös örökségünk, a gyümölcseinek mindenki javát
kell szolgálniuk.



Úgy tűnik, hogy a Föld, a mi otthonunk, kezd egyre inkább átalakulni egy hatalmas szemétlerakóvá.



Az emberi és a természetes környezet együtt hanyatlik.



Meg kell hallanunk a Föld kiáltását, ahogyan meg kell hallanunk a szegények
kiáltását is!

Szentmihályi Életünk
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Imádság a Földünkért (Laudato Si’ enciklikából)
Magasságbeli Úr, aki jelen vagy a
világmindenségben és a legkisebb teremtményedben, Aki körülveszed
gyengédségeddel mindazt, ami létezik,
öntsd belénk szereteted erejét, hogy
gondjainkba vegyük az életet és a
szépséget.
Tölts el békéddel, hogy
fivérként és nővérként éljünk, anélkül, hogy ártanánk bárkinek is.
Szegények Atyja, segíts
minket megmenteni az
elhagyottakat és az elfeledetteket itt a földön, akik
oly értékesek a szemeidnek.
Gyógyítsd életünket, hogy
védelmezzük ezt a földet,
és ne raboljuk ki, hogy
szépséget vessünk, ne pedig nyugtalanságot és
rombolást.
Érintsd meg azok szívét,
akik csak előnyöket keresnek, a szegények és a föld
kárára.
Taníts, hogy felfedezzük
minden dolog értékét és
csodálkozással tudjuk felismerni, hogy mélységesen egyek vagyunk min-

den teremtményeddel a végtelen világosság felé vezető utunkon.
Köszönjük, hogy mindennap velünk
vagy, tarts meg minket kérünk mindennap, támogass bennünket harcainkban az igazságosságért, szeretetért
és békéért. Amen
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A Szent Mihály napi búcsú programja

2015.szeptember 27.vasárnap
9.30 Ünnepi szentmise körmenettel
Celebrálja Kajtár Edvárd atya, a Központi Papnevelő Intézet spirituálisa
11.30 A vásári forgatag megnyitása – A Mátyásföldi Fúvószenekar bevonulása
Kovács Péter polgármester köszöntője
11.45 Óvodások műsora a Szentkorona utcából
12.00 A Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola diákjainak színpadi játéka
12.20 Bohóc a színpadon
12.40 A 929. sz. Rákosszentmihályi Cserkészcsapat bemutatkozása
13.00 Sarkad Udvar játékai
14.00 Herman Ottó Általános Iskola diákjai
14.30 Sashalmi Tanoda tanulói – néptánc
15.00 Kölcsey Ferenc Általános Iskola tanulói
15.30 Centenáriumi Általános Iskola diákjai
16.00 Szent-Györgyi Albert Általános Iskola műsora
16.30 Málna Zenekar fellépése
17.00 Jókai Mór Általános iskola gitárosai
17.15 Lemhényi Dezső Általános Iskola énekkara
Mobil Játszóház—Kőrhinta—Cserkészsátor—Sarkad Udvar játékai—Bohóc—
Kürtöskalács—Lángos—Kirakodó vásár

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

Szentmihályi Életünk
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Derű:
Két alkoholista elmegy kempingezni. Mondja az egyik:
- Én hoztam magammal egy üveg pálinkát, hogy ha véletlenül megszúrna
minket egy rozsdás szög, legyen mivel fertőtleníteni. Te mit hoztál?
- Két rozsdás szöget.

Szentmihályi esték
Szeretettel hívjuk a

Neumann Nándor énekes előadó

Szentmihályi Esték

Rékai Nándor színész

legújabb eseményére, melyet

B. Szabó Levente énekes gitármű-

Élet pillanatok

vész

címmel a Mozaik Művészpáholy tagjai mutatnak be
Rendező: Fehér Judit
Alkotó: Vasváry Ildikó
kreatív festő
Fellépnek:

2015. szeptember 26.szombat 16
óra
1161 Templom tér 3. Szent Mihály
Plébánia közösségi terme

Cser Erzsébet magánénekesnő

Köszönet Budapest XVI. kerület Önkormányzata támogatásáért!

Weisz Ildikó színész

Szervező:Kovász Egyesület

Derű:
A skót a déli sörözésnél kérdezi a barátjától:
- Mi az, nem voltál tegnap a templomban?
- Dehogynem!
- Akkor úgy látszik nem vettelek észre.
- Nem is csodálom. Én gyűjtöttem az adományokat.
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Hónap szentje – Claver Szent Péter

Ünnepe: Szeptember 9. Született: Verdú, 1580. Meghalt: Cartagena, 1654
Juan Pedro Claver 1580-ban született. 1602. augusztus 7-én felvételét kérte a Jézus
Társaságba. 1604-ben tette le fogadalmát. Péter huszonnyolc évesen engedélyt kért
arra, hogy a mai Kolumbia északi
tájára mehessen. Miután befejezte teológiai tanulmányait,
1610. áprilisában elindult
Amerikába, ahonnan aztán nem
is tért vissza többé.
Pedro Claver egy volt a sok miszszionárius között. Kitűnt alázatosságával, felebaráti szeretetével és ama cél által, amelyet
kitűzött maga elé: hogy az Evangéliumot hirdesse a néger rabszolgák között.
Alonso de Sandoval atya, az egyháztörténet első apostolainak
egyike volt, akinek eljutott a tudatába a feketék rabszolgává
tételének semmivel sem menthető igazságtalansága.
Péter az első naptól kezdve fenntartás nélkül adta át magát munkájának, barátai
csak csodálkozni tudtak, a színesbőrűek pedig tisztelettel vették körül. Akkoriban
kevesek gondoltak a néger rabszolgák nyomorúságára, betegségére, rémes haldoklására és megaláztatására, akiket a szülőföldjükön összefogdostak és szabad emberekből dolgozó állatokká tettek. Claver Péter és Sandoval azonban csak arra gondolt,
hogy ezek a betegségtől és kimerültségtől elcsigázott emberek Isten gyermekei és
valójában szabad emberek. ,,Claver atyának voltaképpen négernek kell lennie, mert
egy fehér sohasem szeretett volna minket ennyire'' -- mondták a cartagenai négerek.
Péter 30.000-nél több keresztséget szolgáltatott ki. Minden megkeresztelt rabszolga
kapott egy érmet, s a nyakában hordta, hogy felismerjék keresztény voltát. Harmincnégy évet töltött az életéből a cartagenai kikötő körzetében. Figyelemmel kísérte
védencei sorsát, és gondoskodott arról, hogy hitoktatásuk folytatódjék. Mindezeken
kívül törődött a foglyokkal és az inkvizíció foglyaival is, akik eretnekségbe estek, vagy
az iszlám hívei lettek.
1651-ben betegeskedni kezdett; le kellett mondania apostoli tevékenységéről. Amikor fájdalmak között feküdt, önmagát és szenvedését áldozatul ajánlotta fel fekete
testvéreiért. Hatalmas embertömeg gyűlt a halálos ágya köré: szerzetesek, a püspök, gazdagok és szegények, rabszolgák és gyermekek. 1654. szeptember 8-án halt
meg. 1888-ban XIII. Leó pápa szentté avatta, 1896-ban az egész néger misszió védőszentjévé tette.
http://www.katolikus.hu/szentek/0909.html nyomán
Baczó Tamás

Szentmihályi Életünk
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Meghívó - Mindszenty konferencia
A konferenciát Mindszenty bíboros mielőbbi
boldoggá- és szentté avatása érdekében rendezzük.
Helyszín: 1161 Budapest, Templom tér 3. Rákosszentmihályi Plébánia
Időpont: 2015. október 3. szombat 14.45 óra
(sine temporis)
Előadók:
1. Dr. Soós Viktor Attila történész, a Nemzeti
Emlékezet Bizottsága tagja
Előadásának címe: Az Állami Egyházügyi Hivatal
jelentése Mindszenty József Emlékirataim című
munkájáról
2. Kovács Gergely történelem-olasz tanár, okleveles posztulátor
Előadásának címe: Az Emlékirataim főszereplője − szemléletváltás Mindszenty
ügyben
3. Dr. Krajsovszky Gábor gyógyszerész, a Semmelweis Egyetem docense
Előadásának címe: "Istennek hála, hogy szerény eszköz lehettem"
4. Professzor Adriányi Gábor egyháztörténész
Előadásának címe: Találkozásaim Mindszenty bíborossal
Levezető elnök: Dr. Horváth Attila a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
tanszékvezető docense, jogtörténész, a Hittel a Nemzetért Alapítvány elnöke
A konferencia keretén belül a Mindszenty Emlékplakett 6. ünnepélyes
átadására kerül sor
Laudációt mond: Dr. Krajsovszky Gábor, a Hittel a Nemzetért Alapítvány kuratóriumának tiszteletbeli tagja
18 órakor koncelebrációs szentmise a bíboros úr boldoggá avatásáért
19 órakor koszorúzás és mécses gyújtás Mindszenty József szobránál
Szeretettel várja a bíboros úr tisztelőit a Hittel a Nemzetért Alapítvány!
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Toborzás a 929. sz. Szent Mihály cserkészcsapatba
A kaland veled kezdődik!

Kedves leendő Cserkésztestvérünk!
Kalandos utazásra hívunk, amely kicsiknek és
nagyoknak, gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt szól. A cserkészeknél életre szóló közösség, barátok és a legnagyobb kaland vár rád:
élmények, játékok, táborok, természetjárás, sport és vagányság.
A cserkészet a világ legnagyobb gyermek- és
ifjúsági mozgalma. A világ több mint 200 országában 38 millió cserkész dolgozik egy közös célért: segíteni a gyermekeket és fiatalo-

kat, hogy aktív és elkötelezett felnőttekké
váljanak. A Magyar Cserkészszövetségben
közel 10 ezer cserkész tevékenykedik, és tagja vagyunk Cserkészmozgalom Világszervezetének.
A magyarországi cserkészmozgalom célja,
hogy a társadalmat olyan életrevaló, elkötelezett, felelős, egészséges polgárok alkossák,
akiknek fontos, hogy az Isten felé növekedjenek.

Életmodellt nyújtunk, ifjúságnevelést végzünk önkénteseink segítségével. 7 éves
kortól várunk mindenkit, aki nyitott elveinkre, és közössége életében tevékenyen
részt vállal. Mindehhez saját,
nem formális nevelési módszerünket, a cserkészmódszereket hívjuk
segítségül: 1. kisközösségi-őrsi rendszer; 2: fogadalom és törvények; 3.
cselekedve tanulás; 4. folyamatos
és ösztönző, vonzó és hasznos programok
főként a természetben; 5. a magyar kultúra
ápolása.

Ha csatlakoznál a közel 89 éves múlttal
rendelkező legendás cserkészcsapatunkhoz, jelentkezz a (70) 507-4242 mobilszámon, vagy a az alábbi email címen:
parancsnoksag929@gmail.com. Világhálós
elérhetőségeink a www.929szentmihaly.hu
és a www.facebook.com/929szentmihaly
oldal.
Parancsnokság
929. sz. Szent Mihály cserkészcsapat
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Plébániai csoportok—A Házas Hétvége lelkisége
A Házas Hétvége (HH) egy katolikus
alapítású mozgalom, amely nyitott más
felekezetű résztvevőkre is. A szentségi
házasságban élő házaspárok, valamint
papok és szerzetesek számára nyújt
megújulási lehetőséget, hogy kapcsolataik nyitottá, dinamikus, a szentségeket a
hétköznapokban is megélő szeretetteli
kapcsolattá váljanak.
Abban segít, hogy férj-feleségként
közelebb kerüljünk egymáshoz,
kapcsolatunk felfrissüljön és
elmélyüljön. Hogy felfedezzük,
házastársi kapcsolatunk sok év
után és a hétköznapokban is
lehet ugyanolyan bensőséges,
mint a házasságunk kezdetén
volt.
A Házas Hétvége célja
Hajlamosak vagyunk arra, hogy beletörődjünk: elmúltak a mézes hetek, a mi
házasságunk is elszürkült. Túlterheltek
vagyunk, nem szánunk időt arra, hogy
benső életünkről beszélgessünk.
Sebeket hordozunk, de az évek során
megtanultuk, a kényes, fájó dolgokról
nem beszélünk...
Ha így teszünk, falak épülnek közénk,
párhuzamosan egymás mellett, kettőnk
egysége is formálissá válik: kifelé minden

rendben, de belül nagyon is magányosak
vagyunk...
Pedig a Teremtő; Isten szándéka az, hogy
az ember már itt a földön boldog legyen.
A Házas Hétvége segít hogy rátaláljunk
arra az útra, amely visszaadja a boldog
házaséletbe vetett Reményünket, és
hogy a beszélgetés, önmagunk, érzéseink
őszinte közlése felélessze, visszahozza
azt a szeretetet, melyet a házasságunk
elején átéltünk.
A HH két és fél napos péntek
délutántól vasárnap délutáni
szentmisével záruló, szerves egységet képező, egybefüggő program, melyen a férj és feleség
közös elhatározással, végig együtt vannak jelen.
A Házas Hétvége a kerületben
A rákosszentmihályi területen a vezető
pár Horváth Csaba és Tóth Timea, akik 23
éve házasok.
A közösség szeretettel fogad minden házaspárt a környékről, aki az egymást
becsülő, befogadó, a HH lelkiségét ápoló
közösségre vágyik.
Érdeklődni, jelentkezni lehet e-mailen
(horvath.csaba@freemail.hu) vagy telefonon: 407-1306.
Horváth Csaba és Timea
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Quo Vadis?

Töprengünk, gondolkodunk, történelmi
párhuzamot vonunk, bagatelizálunk, féltjük azt a kicsit, ami még a miénk. Ezek
meg csak "megint jőnek."... és (még csak
nem is kopogtatnak - inkább dörömbölnek!)
Menekültek? Talán igen. Talán gondok
elől. Legalább is abban az értelemben,
hogy szeretnének valami jó megoldást
találni az életükre. ("A szomszéd rétje
mindig zöldebb!") Talán biztonságot,
nyugalmat, békét keresnek vagy éppen zavarkeltést, háborúságot. Jobb
anyagi
feltételeket?!
(Sokuknál rengeteg pénz
és a legmodernebb hírközlési eszközök vannak.
Kilóg tehát a lóláb! S hol
vannak a keresztény menekültek? Ők otthonukhoz közeli igazi menekült
-táborokban várják, hogy
helyzetük jobbra forduljon. Ezek talán nem is
menekültek, mivel még a fele sem jön
igazi háborús övezetből. Inkább, hőbörgő hódítók.
Mintha nem maguktól jönnének. Ezeket
úgy küldik. Megfoghatatlan sötét hatalmak. Szervezetek, magánszemélyek, titkos társaságok és/vagy gazdag (olaj)
államok. Minden téren veszélyeztetik
kultúránkat, életünket. Persze volt más
korban, más időben is népvándorlás, de

őket nem pénzelte senki - és nem küldték megbízóik. (A középkori iszlám térhódítás az más. Vagy ez a mostani is az,
csak más eszközökkel?!) Szinte eszköztelenül.
Kihasználva persze a keresztény mentalitást - ami jobbára inkább az államberendezkedésben mutatkozik meg.
(Innen ugyanis már nem lehet eltagadni
Európa keresztény gyökereit. Ha valaki
fene-nagy liberális alapállással azt gon-

dolná: ő nem vallja magát kereszténynek
- attól még keresztény államokban él
egész Európa. A törvénykezést, a jogrendet, mindent áthat. Európai országban
valaki megöli 67 társát és utána 45 Tvcsatornából és 6-féle menüből válogathat. Ilyet csak Krisztus után sok-sok évvel
lehet megtenni.) Az európai ember büszkén liberális, minden igazi értékét elhajigálja - s helyette értéktelen kacatokkal,

Szentmihályi Életünk
"kütyükkel" altatgatja lelkiismeretét.
Egyre többet adván a kül-csínre s közben
elvész a bel-becs. Csak "azért"-okban
gondolkodik, a "miért"-ekkel nem foglalkozik. Vannak, akik máris "Eurábiáról"
beszélnek. Van szükség és van humanizmus, de ez sok más -izmust- is kimerítene még - ami most árad Európára. Mintha tudatosan előkészítettek volna erre
mindent - azok a bizonyos arctalan
háttér-hatalmak. Nem tilos viszont önmagunkba nézni "euró-amerikai szemmel". Nyugat gyarmatosító, mindent az
érdekek által irányító hódításainak is a

végére értünk. Dél-Kelet itt dörömböl
Észak-Nyugaton. S micsoda igényekkel!
Miközben küzdünk a munkanélküliséggel
(ez főleg a fiatalok körében sokkoló ezenközben munkát ígérünk bevándorló
millióknak, amit nem fogunk tudni teljesíteni.) "Ennyit még kibírunk" felkiáltással meg is nyugodhatnánk - de lehet,
hogy ez még csak a jéghegy csúcsa.
Hova mész ember? Közben elfelejtjük,
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hogy ez a mesterkélt elindulás, ez a
"mindenütt jó, de a legjobb máshol"
minden európai népre is jellemző. Mert
mindenki külföldön dolgozik, mindenki
máshol keresi a boldogulást. Otthon,
édes otthon, hol vagy a világon? Ahol
kétszer-háromszor annyit keresel mint
otthon? Ez mindennek a mozgatórugója?
Gyermek-vállalás, hazaszeretet, Isten.
Az ember legnemesebb érzéseinek virágai. Ugyanarról a tőről fakadnak. Ebben
szenved az européer nagy hiányt. Mintha mi lennénk "menekültek". Saját Európánkból próbálunk menekülni? Fel nem
dolgozott gondjaink közül? Csodálkozunk, hogy
tömegek jönnek a semmiből, s közben, mintha
mi sem lennénk egészen
jól, mintha mi sem lennénk egészen otthon itthon.
Nem szabad apátiába
süllyednünk. Mert van
remény! Lehet, hogy
Európának meg kell térni! Újból a személyes
Isten felé kell fordulni az
elszemélytelenítő kacatok helyett. Emeljük magasra európaiságunk diadalmas
keresztjét. Újból meg kell tanulnunk szeretni és becsülni egymást. Mert Ő ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Lelkiismeretünkön keresztül szólít naponta:
múltaddal, kultúráddal, hiteddel merre
tartasz, Quo Vadis Európa?
Hernád Sándor (HSd)

Szentmihályi Életünk
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Könyvajánló
Hűséggel az egyházhoz és a történelmi magyar hazához
Tanulmánykötet Mindszenty József pappá szentelésének 100., esztergomi érseki
kinevezésének 70., valamint halálának 40. évfordulójára.
Amikor ezt a kötetet kezébe veszi az olvasó, egy speciális Mindszenty gyűjteményt
kaphat olvasmányul. Ma, amikor a hitet, vallást, a világ egyes részein kereszténységet újra üldözik, szükség van azoknak a példaképeknek az ismeretére, akik tartást és
kitartást adhatnak a keresztény nemzetnek. Ilyen példakép az utolsó magyar hercegprímás, a leváltott esztergomi prímás-érsek, Mindszenty József.
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 pápai káplán,
szakigazgató, főiskolai docens. Petrovics Sándor, a Tóth Ilonka Szülőházáért Alapítvány kuratóriumának elnöke. Dr. Soós Viktor Attila történész, hittanár, a Nemzeti
Emlékezet Bizottsága tagja. Dr. Szabó Csaba történész, levéltáros, tudományos
igazgatóhelyettes. Dr. Szántó Konrád Károly, OFM főiskolai tanár, egyháztörténész.
Vörös Géza történész-levéltáros. Dr. Zinner Tibor jogtörténész, c. egyetemi tanár,
kutatócsoport-vezető.
Ára:1900 Ft. A könyv kapható lesz a konferencia idején

Ima a menekültekért

Add, hogy megszűnjön az öldöklés és a ki-

Mindenható Mennyei Atyánk!

zsákmányolás, az álvallások és elferdített

Te az embert a saját képedre és hasonlatos- tanok köntösébe bújtatott kegyetlenkedés és
ságodra teremtetted. Rábíztad a világot, de megszülessen az áldott béke.
rábíztad egymás szolgálatát is.

Add, hogy minden ember a saját hazájában

Add meg Szentlelked segítségével, hogy üldöztetés nélkül élhessen és dolgozhasson,
megszűnjön a birtoklás és a hatalomvágy a gyerekeknek pedig megnyílhassanak az
utáni esztelen hajsza a világban, hogy ezáltal iskolák, hogy ismét tanulhassanak.
az emberek biztonságban élhessenek orszá- Add, hogy elhagyott otthonaikba hazatérhesgukban, háború és félelem nélkül, építve az senek az emberek és felépíthessék lerombolt
Isten által ránk bízott világot és szolgálva templomaikat.
Add, hogy ne az erőszak, a gyűlölet vezesse a
egymást családjukban és a hivatásukban - szent Fiad vére által megváltott emberiséget,
ahogyan ezt a szolgálatot szent Fiad megmu- hanem a szolgálat, a szeretet, az áldozatvállalás és az alázat. Ámen
tatta nekünk.

