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2016. November-december

Orgonaszentelés és –koncert
Templomunk történetében az elmúlt
három év igen nagy jelentőségű. A
2013-ban kezdődött orgona-felújítási
munkálatok most a végére értek, felszentelhettük az új hangszert, és orgonaavató koncerten csodálhattuk
meg
fenséges
hangját.
A
hangszer
műszaki átvételére november 5én került sor,
amikor is az orgonaépítő,
a
szakértő, a plébános és a képviselőtestület valamennyi tagja jelenléte
mellett megtörtént a hangszer bemutatása, kipróbálása. Az erről készült
jegyzőkönyv tartalmazza az orgona
műszaki paramétereit, és a fontosabb
tudnivalókat.
Az avatókoncerttel egybekötött

szentelésre november 19-én, az esti
szentmisében került sor. Ezen az estén már Krisztust, a mindenség királyát ünnepeltük, így méltó módon köszönthettük az új hangszert. Az ese-

ményre a Szent Mihály Kórus is öszszegyűlt, és szolgálatával tette ünnepélyesebbé az estét. A szentmise keretében Urbán Gábor plébános megszentelte az orgonát, majd azt követően Dr. Bednarik Anasztázia adott
koncertet.
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A műsoron elhangzott J. S. Bach: Esz-dúr prelúdium és fúgája, valamint a
„W achet auf, ruft uns die Stimme”, korálelőjáték, W. A. Mozart: f-moll fantáziája, F. Mendelssohn: B-dúr orgonaszonátája, Pikéthy Tibor: Preghiera a
Nászmiséből c. műve és Th. Dubois: G-dúr toccatája.
Az elkészült hangszer most már alkalmas mind a liturgikus szolgálatra, mint
az orgonakoncertek igényeinek kielégítésére.
Néhány, jellemző adat: a hangszer két manuálos, 23 regiszteres (sípsoros),
és 1494 db síppal rendelkezik. A diszpozíciója (hangképe) a következő:
Pedal

Hauptwerk

Positiv

Subbass 16’
Quintbass 10 2/3
Octavbass 8’
Choralbass 4’
Posaune 16’
P+I
P+II
P+II super

Pommer 16’
Prinzipal 8’
Rohrflöte 8’
Octav 4’
Koppelflöte 4’
Quint 2 2/3
Prinzipal 2’
Mixtur IV fach
Trompete 8’
Clairon 4’
I+II
I+II super

Bourdon 8’
Viola 8’
Flöte 4’
Octav 4’
Flöte 2’
Sesquialter II fach
Mixtur III fach
Oboe 8’
Tremulant
II+II super

Az elnevezések a sípsor hangszínére utalnak, a számok pedig a sípsor hangmagasságára (pl. egy 4’-es sípsor egy oktávval magasabban szól, mint egy 8’as).
Köszönet illet mindenkit, akik részt vettek a munkálatokban, akár anyagilag,
akár fizikailag segítettek minket. Külön köszönet a Prestant Orgonaépítő Bt.nek a kivitelezésért, Dr. Bednarik Anasztáziának a szakértői tevékenységért,
és nem utolsó sorban Urbán Gábor plébános úrnak, hogy elindította és véghez
vitte ezt a nagyszabású munkálatot.
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Hirdetések

Konferencia Mindszenty bíboros tiszteletére
− 8. alkalommal kerül megrendezésre −
Hely: Rákosszentmihályi Plébánia, 1161 Budapest, Templom tér 3.
Időpont: 2016. december 3. (szombat) 16 óra
Program:
Előadást tart:
Dr. Horváth Attila jogtörténész és
Dr. Krajsovszky Gábor, a Semmelweis Egyetem docense
A Mindszenty–emlékplakett átadása
Közreműködik: Sillye Jenő énekes-dalszerző
Szentmise
Mindszenty bíboros szobrának megkoszorúzása
A rendezvényt támogatja a
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata
A Bíboros úr tisztelőit szeretettel várja a
Hittel a Nemzetért Alapítvány
Derű:
Egy alexandriai püspök, aki nem szokta meg a szerzetesi szigort, arra
kényszerült, hogy egy éjszakát az ennatoni kolostorban töltsön. Mielőtt
leterítette volna a gyékényt a földre, hogy ráfeküdjön, három hangyát
pillantott meg. Mindjárt értesítette is róla az egyik testvért.
- Csak hangyákról van szó. Aztán döglöttek is – nyugtatta a testvér.

A hajnali kelés után a püspök így panaszkodott a testvérnek.
- Az a három hangya valóban döglött volt, de hogy hányan jöttek el a
temetésükre!...
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A hónap szentje - Szent Ambrus
Szül.: Trier, 339. Meghalt: Milánó, előmenetele gyors és ragyogó volt,
397. Ünnepe: december 7. a XII. szá- harminc évesen a birodalmi főváros, Milánó kormányzója lett. Erzad óta

kölcsi érzéke és határozottsága
A trieri születésű irodalmi és jogi következtében rendet is teremtett
tanulmányokat folytató Ambrus a városban.
Milánó ariánus püspöke halála
után félő volt, hogy a város katolikus és ariánus lakossága egymásra támad. Ezért a püspökválasztás
napján, Ambrus, a város kormányzója, joggal tartott a legrosszabbaktól, személyesen jelent meg a
templomban. A választás folyamán
egyszer csak egy gyermek fölkiáltott: ,,Ambrus a püspök!'' és a jelenlévők
magukévá
tették
a ,,választást''. Ambrus erélyesen
tiltakozott, hogy még nem is keresztény, de hiába, meg kellett hajolnia a nép kívánsága előtt. Ezért
megkeresztelkedett, és nyolc nappal később, 374-ben püspökké
szentelték. Az Úr úgy kereste és
találta meg őt is, mint annak idején
Sault. Ambrus becsületes ember
és jó hivatalnok volt, de a kereszténységtől akkor még távol állt.
Püspökké választásával és szentelésével új szakasz kezdődött
életében. Komolyan és nagy lelkiismeretességgel kezdte tanulni a
püspöki teendőket. hozzáfogott,
hogy életét a hivatalához alakítsa. A vagyonát szétosztotta, és
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napjait munkával, imádsággal és
tanulással töltötte. Elkezdte tanulni a teológiát is. Elsősorban
hívei atyja és pásztora akart lenni. ,,a szegények serege vette
körül''. Igen nagy gondja volt az
Evangélium hirdetésére, s magyarázta a szentségeket és a liturgiát is. Irodalmi munkásságának legnagyobb része olvasásra
szánt prédikáció. Ambrus szerette a liturgiát, és azon fáradozott,
hogy a nép énekléssel vegyen
benne részt. Ezért ő maga is írt
himnuszokat.
Kora világi társadalmában (és az
Egyházon belül is) egyre élesebben mutatkoztak meg a vagyon
megszabta különbségek. Ambrus
a szociális igazságosság szigorával pellengérezte ki a pénz hajszolását s a vagyon utáni törtetést. Emberszeretetéről, még a
bűnös ember iránti tiszteletéről
is, evangéliumi lelkületről tanúskodnak szavai: ,,Uram, adj nekem részvétet minden esetben,

amikor csak látom, hogy valaki
bűnbe esik, azért, hogy ne fölénnyel és gőggel büntessek, hanem hogy megsirassam és bánkódjak miatta.''
Legyengülve diktálta a 44. zsoltár
magyarázatát: ,,Nehéz dolog ily
sokáig hordozni ezt a testet,
amelyre már ráveti árnyékát a halál! Serkenj föl, Uram! Még mindig
vissza akarsz utasítani engem?''
Ezek voltak utolsó sorai. Tanúskodnak arról, hogy Milánó szent
püspökének élete nem volt más,
mint várakozás az Úrra és Mesterre. Életét a kiüresítésben, a hitben
és az önátadásban tette teljessé.
Lelkipásztori tevékenysége az
Egyház legjelentősebb püspökei
közé emelte, mint olyan személyt,
aki az Egyház függetlenségét biztosította a birodalom államhatalmával szemben.
www.katolikus.hu/szentek/1207.html
nyomán Baczó Tamás

Derű:
Az egyik szcétai öreget sokat zaklatta a cellatársa. Egy napon megelégelte az öreg.
- Testvér, ma éjszaka azt álmodtam, hogy a mennyországban jártam –
mondta.
- Velem is találkoztál? – kérdezte a testvér.
- Nem. Éppen emiatt voltam biztos benne, hogy a mennyországba
kerültem.
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Gyermekszáj
- "Isten csinálta az ősrobbanást és így keletkezett a Föld." (5-ikes
lány)
- "Mi szeretünk téged, és ezzel Istennek is jót teszünk." (2 elsős kislány)
- "Vasárnap bérmálás volt nálunk. Bakulista voltam. Így találkozhattam
Magyarország elöljárójával." (7-ikes fiú)
Lejegyezte: Hernád Sándor

Rendhagyó köszönet
Hétvégén a templomba belépve
az oltáron és a környezetében
csodaszép virágokat láthatunk.
Természetes,
gondolhatnánk.
Pedig távolról sem az. Valakinek korán kellett kelnie, elmenni, megvenni, de legfőképpen
elrendezni tetszetősen. És még
megannyi szolgálat van, melynek névtelen segítői, résztvevői,
„hősei” vannak. Akik az Úrnapi
körmenet állomásait készítik,
vagy a színpadot felállítják és
elbontják, akik sokat gyakorolnak az énekkarral, hogy szentmiséink szebbek, emelkedettebbek legyenek, akik értünk ró-

zsafűzért, imát mondanak. És
hosszan sorolhatnánk a sok további feladatot, szervezést, koránkelést, erőfeszítést…
Néha tudjuk, kinek vagy kiknek
köszönhetjük ezeket, többször
azonban nem. Áldozatuk nélkül
nem, vagy nehezebben menne az
élet a plébánián.
Most nekik köszönjük a plébániáért és közösségeinkért végzett
névtelen, önzetlen és szeretetteljes munkát!
Isten fizesse meg!
B.T.
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Plébániai csoportok— A kötelező hitoktatás - nálunk

Az önkormányzati iskolákban a korábban csak választható módon jelen
levő hitoktatás felmenő rendszerben
kötelezővé vált, azaz évről évre egyre
újabb évfolyamok órarendjébe került
be a hittan vagy az erkölcstan. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ebben a
tanévben már elsőtől nyolcadikig minden gyerek részt vesz – a szülők választása alapján – vagy erkölcstan-,
vagy hittanoktatásban.

leik, nagyszüleik hitét, katolikus gyökereiket.

Azt tapasztaljuk, hogy többnyire két
év hittan után ébred fel a vágy a felsősökben, hogy teljes keresztény életet éljenek. Ekkor már ők kérik a külön felkészítésünket a szentségek
felvételére. Akiknél valamiért elmaradt a keresztség, az a keresztségre,
a többiek pedig a bűnbánat szentségére és az első szentáldozásukra kéEzek még a kezdetek, de így is el- szülnek.
mondhatjuk, hogy négy iskolából
Hála Istennek egyre többen ministrálközel 300 tanuló szüleikkel együtt
nak rendszeresen. Kéthetenként a
kapcsolódhat be rendszeresen az
vasárnapi 9-es szentmise után pedig
egyház életébe.
szívesen jönnek a plébániára kézműNagy öröm számunkra, hogy sok új veskedni, éneket tanulni, no meg kögyerekkel ismerkedhetünk meg. Kí- zösen játszani.
váncsi érdeklődéssel jönnek még akAz advent közeledtével közösen kékor is, ha közben látjuk: bizony nem
szítünk adventi koszorút, hogy a saját
egyszerű dolog a felső tagozatosok
kezük munkája, amelyet elkészülte
számára egy olyan tantárggyal ismerután a templomban megáldanak, ne
kedni, amely nemcsak tárgyi tudást,
csak egy szobadísz legyen, hanem a
hanem egy új életformát is kell, hogy
közös családi ima helye is.
jelentsen.
Elkezdtünk már a pásztorjátékra is
A kezdeti bizonytalanságokon és nekészülni. Négy iskolából kicsik és nahézségeken túljutva elmondhatjuk,
gyok egyaránt vállalták a felkészülést.
hogy tesszük a dolgunkat, végezzük
Nagy örömmel szeretnék tudásuk lega ránk bízott feladatot. Köszönet a
javát adni december 24-én délután 3
szülők jó szándékáért, akik otthon is
órakor a templomban.
figyelnek arra, hogy élővé tegyék szü-
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Kérjük a Szent Mihály plébánia híveit, hiteles és elkötelezett keresztény ifjúhogy imáikkal támogassák törekvése- ság nevelődik.
inket.
Valóban kereszténnyé csak akkor
2016 adventjének kezdetén
lesz Magyarország, ha azon a kicsi
A plébánia hitoktatói
helyen, ahová a megbízásunk szól,

Sík Sándor: Szent család
Fekszem a fűben a napon,
Szememre húzva kalapom.
Ölel a forró fényözön.
Más semmivel nincs most közöm.
Ölellek, iszlak, értelek
Te éltető arany meleg
S téged, testetlen tiszta fény
A napnak, a napnak szól ave-m.
Árad belém a végtelen,
A határtalan szerelem,
A mindenséget ölelő,
Most minden egy és minden Ő.

Mind, aki issza sugarát,
Iker, rokon, felebarát.
Ó én családom, szent család,
Fejed ha mellém hajtanád!
Én te vagyok és te vagy én.
Nincs más igaz a föld színén.
Mind, ami az Egyből való,
Egymásnak szívére való.
Atyámfiai, gyerekek,
Csak egyet tudok: szeretek.
Igyátok fel a fény szavát:
Vagyunk: szeressünk!
Nincs tovább.

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

A következő szám megjelenése január végén várható. Lapzárta: jan. 19-én
Cikkeket, anyagokat a petrovics.sandor1@t-online.hu címre
várjuk köszönettel.
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’56… Isten irgalma… - „Ne mondja, hogy vérbíró!"
1948-ban a katolikus iskolák államosítása előtt az egyház tiltakozott. Mindszenty bíborossal az
élen az egész ország egy szívvellélekkel igyekezett iskoláinkat
megtartani. Mindszenty hercegprímás úr rendeletére Lénárd Ödön
piarista atya az Actio Catholica titkára megszervezte, hogy Budapesten lehetőleg minden postaládába eljusson egy tiltakozó levél.
Ebben segítettem három kurzustársammal.
Az ÁVÓ ezt megtudta. Lénárd
atyát letartóztatta, minket, négyünket pedig hosszas kihallgatások
után, mint súlyos bűnügy elkövetőit a Markó utcába idéztek. Egyenként szólítottak be a tárgyalóterembe. Mikor rám került a sor,
bent egy hetyke vérbíró, Olty Vilmos fogadott. Ő már akkor sok
embert ártatlanul halálra ítélt, később a Hercegprímás urat is elítélte. Fennhangon, utálatosan tette
fel a kérdéseit, majd négyünket,
Lénárd atyával elmarasztalt.
Pappá szentelésem után, szinte
azonnal kórházlelkész lettem és
sorra látogattam a betegeket, Amit
most írok, sokkal később, két évvel ezelőtt történt: kórházlátogatásom során az egyik kórteremben
egy nagyon idős ember aludt. Mert

nagy betegnek ítéltem, melléültem, megfogtam a kezét, és szelíden bemutatkoztam, hogy Lajos
atya vagyok. Erre ő nagyon
„felizgult", felült, majd segítségemmel felállt. Igen nagy izgalommal
valami olyanokat beszélt, hogy ő
valamit nem jól tett, hogy ő sokaknak ártott, embereket ítélt el. Én
ekkor felindulva azt mondtam neki,
hogy velem is igen méltánytalanul
bántak, sokszor megaláztak és
elítéltek. Ekkor hirtelen ezt a kérdést tette fel nekem: „Mondja, mi a
véleménye Olty Vilmosról?" Erre
én fölhevülve, indulatosan ezt
mondtam: „Ő egy vérbíró, halálra
ítélt sokakat, elítélte az én drága
Mindszenty atyámat, nemzetemet,
engem." Ekkor szinte összerogyva
ezt mondta: „Ne mondja, hogy vérbíró, mert én vagyok Olty Vilmos.
Kérem, könyörüljön." Szinte a földbe gyökerezett a lábam, a szívem
hevesen vert. Ő pedig a nyakamba roskadt és nagyon sírt. Én ekkor feloldoztam és a szent kenetet
is feladtam neki. Mikor elköszöntem tőle könnyekkel teli szemmel
és hevesen verő szívvel ezt kérdezte remegő hangon: „Akkor nyugodt lehetek?" Én megsimogattam
arcát és remegve csak ennyit
mondtam neki: „Igen, minden
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rendben van, az irgalmas Jézus
megbocsátott Önnek."
Máig meghatódva szemlélem e
nagy titkot. Íme itt is „győzött Júda
Oroszlánja".
Hiszen ő a bűnösökért halt meg.
Abban is biztos vagyok, hogy az
Olty Vilmos vérbíró által elítélt Bíboros Óriás eszközölte ki ezt a
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páratlan megtérést a megbocsátó,
ellenségeiért közbenjáró szeretetével.
Dr. Kerényi Lajos Sch. P.
Forrás: Vértanúink – Hitvallóink
(Szentté avatások híradója), XIV.
évfolyam, 2. szám, 2008. június

Decemberi – január eleji miserend, Események
Az Adventi időszakban – november
27-től, Advent első vasárnapjától –
hajnali /rorate/ szentmiséket tartunk reggel ½ 7 órakor: hétfőn, szerdán, pénteken.

A Szent Imre templomunkban éjjel 22
órakor, a Szent Mihály templomunkban éjjel 24 órakor.
Előtte az ifjúsági énekkar Karácsony
váró műsora, kb. 23:15-től.

December 14-én, szerdán 18h Néri
December 25, vasárnap, Karácsony –
Karácsonyi Koncert a templomban. ünnepi miserend: 9, 11, 18.
Adventi lelkigyakorlat - későbbi
időpontban közöljük. Gyónási lehetőségek a lelki gyakorlat alkalmával.

December 26, hétfő, Szent István
vértanú ünnepe – szentmisék: 9,
18.

Szent család ünnepe:
Karácsonyi díszítés a templomban December 30, péntek, 18 órakor.
– segítőket várunk: December 21-én,
szerdán, este 7 órai kezdettel.
Év végi hálaadás:
December 31-én, szombat 18 órakor.
Utolsó rorate: December 23-án,
Év végi beszámoló
pénteken reggel ½ 7 órakor.
Te Deum
Pásztorjáték: December 24-én,
szombaton, délután 15 órakor.
Éjféli szentmise: December 24-én,
szombaton:

Újév - Szűz Mária, Isten anyja:
Január 1 vasárnap – ünnepi miserend: 9, 11, 18.
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Urunk megjelenése/Vízkereszt/ kötelező ünnep: Január 6, péntek –
szentmisék:9, 18.

hirdetett eseményekhez igazodik.
Előtte ½ órával nyitjuk a templomunkat.

Január 8. vasárnap, Urunk megkeresztelkedése, 2.vasárnapi miserend: 8, 915, 11, 18.

Az ünnepre tartalmas adventi készülődést, kegyelmekben gazdag
karácsonyi ünnepet és boldog új
évet kívánunk!

Templomunk nyitvatartási ideje a
szentmisék rendjéhez, illetve a meg-

Bemutatkozás
Szeretettel köszöntöm a Szentmihályi igénye szerint három szakvizsgát tettem. Pedagógusi pályámat 10 éves
Plébánia közösségét!
gyakorlati oktatói tevékenységgel
Erdő Péter bíboros úr 2016. szeptemkezdtem, majd 1991-ben ért az a megber 25-i hatállyal nevezett
tiszteltetés, hogy alapító
ki a Néri Szent Fülöp Katoigazgatója lehettem a Fóti
likus Általános Iskola igazÖkumenikus Általános Isgatói feladatainak ellátásákola és Gimnáziumnak, mera.
lyet 18 évig vezettem. EzCsongrádon, hatgyermekes
után közel hét évig iskolakatolikus családban születfenntartói
munkakörben
tem és nevelkedtem, a csadolgoztam, előbb a Váci
lád harmadik gyermekként.
Egyházmegyében, majd a
Mivel, a családi körülméKLIK Budapesti XV. tannyek miatt nem volt lehetőkerületében. 2016. szeptemségem továbbtanulni, autószerelő ber17-én nyugdíjba mentem.
szakmunkás végzettséget szereztem,
majd Budapestre költöztem továbbta- Egyházi szolgálatomat elsősorban az
Újpesti Egek Királynéja Főplébánia
nulási céllal.
közösségében végzem. Több cikluMunka mellett szereztem technikusi, son keresztül egyháztanácstag volüzemmérnöki és középiskolai tanári tam, és ministránsvezető, 1998-tól
végzettséget, majd a munkaköreim lelkipásztori segítő feladatokat látok
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el. Az Újpest-Rákospalotai esperes
kerület képviseletében tagja vagyok
az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye pasztorális tanácsának. Több,
mint húsz éve egyházmegyei és országos ministráns segítői szolgálatot
látok el.
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vettem át Dudás Attila igazgató úrtól
a feladatot, és a tanév így zökkenőmentesen elindult. Ez természetesen
elsősorban a tantestületnek, ill. az előző igazgatónak az érdeme, amiért köszönet illeti őket. Többek között ezért
is bizakodva tekintek előttem álló felFeleségemmel, aki szintén pedagógus, adatokra, hiszen jól összeszokott tan36 éve élünk szentségi házasságban. testülettel tudom a rám váró feladatoHárom felnőtt gyermekünk, és egy kat elvégezni.
unokánk van. A Regnum Marianum Sajnos, a világ, amiben mindennapjakatolikus közösség aktív tagjai va- inkat éljük, stabil értékrend hiányában
gyunk, gyermekeink is ebben a közös- szenved, hiszen az elanyagiasodott, én
-központú fogyasztói társadalomban
ségben nőttek fel.
Horvát Zoltán, előző plébános atya mindent értékesnek próbálnak beállívilági munkatársa voltam az egyház- tani. Ebben a közegben az egyházi
megyei hivatásgondozó szolgálatában, iskolának az egész ember kifejlesztéígy már akkor megismerhettem a sén kell munkálkodnia, arra nevelve
szentmihályi plébániát, hiszen itt tar- diákjait, hogy tiszteljék az emberi értékeket, ami egyben az ember szolgátottunk több ministráns programot is.
latára is kötelez.
Urbán Gábor plébános atyával csongrádi szolgálata óta személyes kapcsol- Vallom, hogy a katolikus iskolának –
a családokkal együttműködve, együtt
atom van.
nevelve – a szorosan vett oktatással A Néri iskola alapítói a kezdetekben a tudás átadásával párhuzamosan - a
tapasztalatszerzés céljából jártak ná- hitre való neveléssel kell formálni a
lunk a Fóti iskolában, ill. több évig diákok keresztény értékrendjét, szeszakmai együttműködés is volt a két mélyiségét.
intézmény, és pedagógusai között.
A Néri közösségre és a Szentmihályi
A fent leírtak miatt nem teljesen isme- Plébánia munkájára kérem a Jó Isten
retlenként érkeztem a Néri iskolába, áldását!
ahol jól összeszokott, a szó nemes értelmében vett közösség fogadott.
Nyolc nappal a tanév kezdete előtt
Tyukász Mihály Tamás igazgató
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Az Egyház társadalmi tanítása
Az egyház társadalmi tanítása mintegy tucatnyi enciklika, és más vatikáni
dokumentum és megnyilatkozás
együttese, kezdve a Rerum novarum
enciklikával (1891) egészen a Caritas
in veritate (2009) címűig. Ha nagy
ritkán egy-egy enciklikát a kezünkbe
veszünk és még el is olvassuk, az szin-

te reménytelennek tűnik, hogy mindegyik forrást alaposan áttanulmányozzuk, és a lényegét megértsük.
Szerencsére ezt az időigényes feladatot szakavatottak elvégezték helyettünk.
A
KETEG-műhely
(www.keteg.hu) Az igaz(i) élet felé
címmel közérthetően és röviden öszszefoglalja, amit erről tudnunk érdemes. Öt fogalom köré gyűjthetjük ösz-

sze a tanítás lényegét: Emberi méltóság, Szolidaritás, Közjó, Szubszidiaritás, és Igazságosság. Ebből most
kettőt tekintenénk át röviden.
Emberi méltóság:
Isten élő képmása vagyok, szeretetből
lettem teremtve, létezésem méltóságát senki nem veheti el tőlem. Szabadságra, boldogságra lettem rendelve, feladatom Vele munkálkodni a
világ jobbá tételén. Teremtett állapotomból adódóan Istennel való viszonyomat nem tudom, és nem is érdemes felszámolnom. A bűn azonban
sebzetté teszi az embert és jóra irányuló természetemet nem mindig
követem. Másokkal való kapcsolat
nélkül nem tudok létezni, önzésem –
mely olykor felülkerekedik – a magányhoz vezet. Az Istentől kapott emberi méltóságot, hiszen mindannyiunk egyszeri és megismételhetetlen,
mindenkiben tisztelnem kell – akkor
is ha embertársamat rongyosnak,
piszkosnak,
vagy
éppen
„gazembernek” látom. Mindenki más
adottságokkal bír, másban tehetséges. Együtt tudunk növekedni, fejlődni, kibontakozni, egymást kiegészíteni.
A munkavégzés szükségletünk, mely
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szabad és alkotó tevékenység kellene
legyen. Munka a gyermeknevelés, a
tanulás, az idős szülők gondozása, a
házimunka és a közösségért végzett
tevékenység is. A gazdaság, az állam,
a tudomány miértünk van,
az embert kell szolgálják. A
megszerzett tudást, hatalmat csak az ember kiteljesedése és a közösség érdekében szabad használni.
A környezet értékes számunkra, felelősséggel kell
gazdálkodnunk vele. Ez egyben elemi érdekünk is, hiszen a környezet égészsége
a mi életünknek is előfeltétele. Ahogy én igénylem,
hogy személyemet és jogaimat elismerjék, úgy nekem is el kell fogadnom, hogy szabadságomnak határa
van, mégpedig a másik ember szabadsága.
Szolidaritás:
Azt jelenti röviden: Segítek másokon,
és bízom abban, hogy ha rászorulok,
nekem is segítenek majd. Segítünk
időnként másoknak - néha csak szánalomból, vagy kötelességből, de
jobb, ha egymás iránti felelősségérzetből. Vannak negatív tapasztalataink, a megsegítettet olykor méltatlan-
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nak ítéljük a segítségre, és sokszor
érezzük azt is, hogy a pénzadomány
nem (mindig) a legmegfelelőbb eszköz a segítésre. Jó, ha tudjuk, hogy
nem kell mindig segítenünk, például
ha túlzott önfeladással jár,
vagy ha elhanyagoljuk ez
által a kötelességeinket. De
állandóan kibúvó sem kereshetünk. A segítő ne várjon viszonzást, ne hánytorgassa fel később tettét, a
szenvedő ábrázat vagy a
kéretlen támogatás bizony
nem szeretetből fakad. Jutalmunk sem marad el, hiszen Isten látja tettünket,
de már e világon is jutalmunk lehet a jó érzés és az egészséges büszkeség.
A társas kapcsolatok, a közösség létszükségletünk. Szőjük a társadalmi
hálót, melynek rengeteg gyümölcse
lesz: egymást segítő közösségek, közösségi kertek, játszóterek, vagy tehetséges szegény sorsú gyermekek
gondozása. A segítés nem csak a
megsegítettnek, hanem a segítőnek is
örömöt okoz! Legyünk bátrak, adjunk, segítsünk együtt! Úgy még nagyobb örömben lehet részünk.
Baczó Tamás
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Száz év árnyékában
Minden évforduló nagy dolog az ember életében. Ez így van az emberek
által létrehozott intézményeknél,
szervezeteknél és mozgalmaknál is. A
különbség "csupán" annyi, hogy a
személyes évfordulóinkat, születésnapjainkat jobban magunkénak érezzük, jobban át tudjuk élni mint egy
"intézményes" évfordulót. Ez utóbbiban van valami olyan, ami túlmutat

magunkon és az általunk átérezhető,
megélhető léten. Van valami ami
összeköt másokkal térben és időben,
megerősít és lelkesít. Főleg ha közel
száz évről van szó.

kimaradt az a bizonyos 40 év
(katakomba cserkészet számos helyen volt a kommunizmus alatt is).
Erre a 90 éves évfordulóra készülünk, melyre szeretettel várunk minden cserkészt és nem cserkészt,
"valaha volt" csapattagot és leendő
csapattagot is egyaránt! 2017-ben
számos programon találkozhattok és

ünnepelhettek velünk, melyekről hamarosan bővebb információk jelennek
meg
honlapunkon
(929szentmihaly.hu) és valamennyi
hirdetési felületünkön. Amire már
A szentmihályi cserkészet jövőre lesz lehet számítani: Csapatkarácsony,
90 éves. A világcserkészet már túl Egyházközségi bál, Június 17-ei ünvan a 100. évfordulóján (1907.) és a nepség, Látogatói Nap a táborban.
magyarországi cserkészet is átlépett
a második évszázadába (1912.). Nagy Tennivaló van bőven, hiszen:
szó ez, még akkor is ha minden magyarországi cserkészcsapat életéből - az emlékévben a jövőre is készü-
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lünk (929szentmihaly.hu/jovo)

Jó Munkát!

- új Egyesületünkkel induló szolgálta- Téglás Gergely - Tegger st.
tásainkat ajánljuk mindenki figyelmécsapatparancsnok
be (929szentmihaly.hu/egyesulet)
- elkészítettük egyházközségünk új parancsnoksag929@gmail.com;
honlapját is (rakosszentmihaly.hu), 06705074242
melynek használatáról szóló tréningekre várunk minden érdeklődőt 929szentmihaly.hu; face(2017-ben: január 28., február 25., book.com/929szentmihaly;
instagram.com/929_szentmihaly
március 25., május 27.)
- idéntől első osztályosokat is fogadunk, akik az alakuló farkaskölyök
őrsbe csatlakozhatnak.
És még számos izgalmas feladat vár
ránk, amelyek bármelyikébe ha szívesen bekapcsolódnál vedd fel velünk a kapcsolatot!
Találkozásunkig hagyományos cserkészköszöntéssel kívánok,
Anekdota Jókai humoros kiadványaiból
Ilyenforma féreg
– Itthon van – izé – Toportyán úr?
– Megbolondult kend? Kit keres itt?
– Hát a doktor úr nem lakik itt?
– Tán Sárkány doktor urat keresi?
– Az! az! Sárkány, Sárkány! Nem toportyán. Tudtam, hogy valami ilyen
pokolbeli fíreg, de nem jutott eszembe, melyik?

