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    “Legyetek irgalmasok…” 

 „...amint a ti mennyei Atyátok is ir-

galmas!” /Lk, 6.36/ 

Lassan a végéhez ér a Szentatya által 

meghirdetett szentév, az Irgalmasság 

Éve. Ez alkalmat nyújt nekünk, sőt 

kényszerű kötelességünkké teszi, 

hogy önvizsgálatot tartsunk: Mit je-

lentett számunkra a szentév? Megta-

pasztaltuk egy jó, alapos szentgyónás-

ban az Isten irgal-

mas szeretetét? A 

mások iránti meg-

bocsátásban meg-

jelent-e életünkben 

az irgalom? Nyúj-

tottunk-e egy jó 

szót, segítő kezet a 

rászorulónak? 

Aranyszájú szent 

János a fenti igehelyet magyarázva 

írja: „ Jézus nem mondta, hogy imád-

kozzatok sokat, és hasonlók lesztek az 

Atyához, azt se mondta, hogy böjtöl-

jetek és hasonlók lesztek az Atyához, 

azt se mondta, hogy maradjatok szü-

zek és hasonulni fogtok az Atyához. 

Hanem azt mondta: Legyetek irgal-

masok… 

Ha ebben nem hasonlítunk Istenhez, 

mi másban tudnánk hasonlítani?” 

A bibliában az irgalomra és a vele 

rokon fogalmakra több kifejezés van. 

Számomra a leg-

megragadóbb az, 

amelyik rokon az 

édesanya öle, méhe 

kifejezéssel. Arra 

figyelmeztet, hogy 

Isten anyai szere-

tettel szeret ben-

nünket. Amikor 

Isten irgalma után 

kiáltunk magunk és mások számára, 

tegyük azzal a gyermeki bizalommal, 

ami így sóhajt fel: Istenem, vegyél az 

öledbe minket! 

Gábor atya 



 

A 2016. október 2-án vasárnap 10 

órakor kezdődő ünnepi szentmisét 

Majnek Antal  
munkácsi megyéspüspök  

mutatja be, majd 
 

Kovács Péter 
polgármester úr a déli harangszót 

követve köszönti az egybegyűlt ven-

dégeket. 

Ezt követi az óvodások műsora.  

 

A nap további részében  

Habók János  
bűvész varázslatos fellépésének, 

majd 9 iskola műsorának tapsolha-

tunk. 

A Templom téren egészen 18 óráig 

színes vásári forgatag várja az érdek-

lődőket. 

Programok:  

Cserkész sátor—Lali bohóc—Habók 

János bűvész— 

Óriás zsiráf—Halacskázó— 

Mobil játszóház—Kis körhinta—

Kürtöskalács—Lángos 

 

Szervezők:  

Rákosszentmihályi Plébánia és a  

Kovász Egyesület 
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Szent Mihály-napi búcsú  

Részletek  Majnek Antal püspök 

atya munkácsi híveknek írt leveléből: 

„Semmit nem ér ugyanis annak az 

embernek a békéért mondott imája, 

akinek harag van a szívében. Hiába 

böjtöl a békéért az, aki akár csak egy 

embert is utál, gyűlöl. ...  

Fel kell lépnünk a háború ellen, az 

emberek megölése ellen, különösen 

az ártatlan, békét akaró civilek meg-

ölése ellen. … 

A mi feladatunk az, hogy ne csak 

passzívan imádkozzunk, hanem har-

coljunk a békéért. Mert Jézus azt 

mondta, hogy boldogok a békesség 

szerzői. Viszont harcolni csak az tud, 

akiben gyűlölet van. Mi, keresztények 

ezt az indulatot csak arra használhat-

juk, hogy a bűnt utáljuk, annak szer-

zőjét, a sátánt s a többi gonosz lelket 

pedig gyűlöljük. Nem a másik embert, 

nem a másik népet.”  

Kérlek benneteket, hogy teremtsetek 

békét szívetekben. Tagadjatok meg és 

vessetek ki magatokból minden olyan 

gondolatot, mely emberek, népek el-

leni utálatról, gyűlöletről, lenézésről, 

megvetésről szól.” 

    Hirdetések  



 

Szent Mihály-napi búcsú  

3 Szentmihályi Életünk 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján átadásra ke-

rül a kerületünkben található Tóth Ilonka megújult szülőháza és az 

emlékközpont. Időpont:  2016. október 23. 13 órakor. Helyszín: Buda-

pest, Árpádföld, Állás u. 57. 

Az ünnepélyre szeretettel hívja a mártír medika tisztelőit Budapest XVI. 

kerületének Önkormányzata és a Tóth Ilonka Szülőházáért Alapítvány  

    Hirdetések  
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1956 mártírjainak emlékére, a forra-

dalom kitörésének 60. évfordulóján 

új rockopera díszbemutatójára ke-

rül sor Tóth Ilona életéről és mártí-

romságáról 2016. október 23-án 

19 órakor, az Erzsébetligeti Szín-

házban. Mindenkit szeretettel vá-

runk! 

Az irgalmasság évének vége felé…  

Idézzük fel, amit az irgalmasságról vallott Pilinszky János katolikus 
költő, Popper Péter pszichológus visszaemlékezésében:  
 

Egy alkalommal  Pilinszky János megjegyezte: 

“Ti, “pszi”-vel kezdődő foglalkozásúak [..] nagyon nagy terheket raktok 

az emberekre. Azt hirdetitek, hogy minden emberi problémának van 

megoldása. Ezzel sikerül elérnetek, hogy az emberek többsége úgy 

érzi, csak ő olyan hülye, hogy nem tudja megoldani problémáit, a 

szüleivel való viszonyát, a házasságát, stb.- és összeomlik. 

A valóságban – mondta Pilinszky –, az élet dolgainak többsége nem 

megoldható. Legfeljebb jól-rosszul elviselhető. Óriási a különbség 

közöttünk. Ti úgy gondoljátok, hogy az életben problémák vannak és 

megoldásokra van szükség. Én meg úgy gondolom, hogy az életben 

tragédiák vannak, és irgalomra van szükség. 

Szíven döfve tántorogtam ki Pilinszkytől.” 
 

Forrás: http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/mit-mondott-pilinszky-
poppernek-az-elet-dolgairol/  (2015.01.27.)  

Hirdetések  

http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/mit-mondott-pilinszky-poppernek-az-elet-dolgairol/
http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/mit-mondott-pilinszky-poppernek-az-elet-dolgairol/
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Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az ő kegyelme. 

Magasztaljátok az istenek Istenét; mert örökkévaló az ő kegyelme. 

Magasztaljátok az uraknak Urát; mert örökkévaló az ő kegyelme. 

Aki nagy csodákat művel egyedül; mert örökkévaló az ő kegyelme.  

És megszabadított minket elleneinktől; mert örökkévaló az ő kegyelme. 

Aki eledelt ad minden testnek; mert örökkévaló az ő kegyelme. 

Magasztaljátok az egek Istenét; mert örökkévaló az ő kegyelme!  

        (Zsolt 136, 1-4. 24-26) 
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A következő szám megjelené-
se november végén várható. 
Lapzárta: nov. 19-én 

 

Cikkeket, anyagokat a 
petrovics.sandor1@t-online.hu 

címre várjuk köszönettel. 

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 

Életünkben ezerszer találkozha-
tunk váratlan helyzetekkel, fordula-
tokkal, előre be nem kalkulált ese-
ményekkel, legyen az akár egy be-
tegség is. Ilyenkor mindig megkér-
dezzük magunktól, mit keresünk 
mi itt, hogyan kerülhettem ide, 
pont velem történik ilyen dolog... 
Ezekben a helyzetekben fogódzót 
nyújt számunkra a HIT, REMÉNY, 
SZERETET, de ezek közül is a 
legnagyobb a szeretet. Szeretet 
nélkül olyanná válunk, mint a ki-
száradó félben lévő virág, amit ön-
tözni kellene, de nem kap vizet. 
Ilyenkor a jó szó, a baráti megnyil-
vánulás, a segítség mindennél töb-
bet ér. Egy mosoly, ami előre visz, 
egy tekintet, ami biztat, mind-mind 
segítő kéz.  
Szent Pál gyönyörűen fogalmazza 
meg a szeretet lényegét: 
 

"Szóljak bár emberek vagy angyalok 

nyelvén,  
Ha szeretet nincs bennem,  
Csak zengő érc vagyok vagy pengő 

cimbalom.  
Legyen bár prófétáló tehetségem,  
Ismerjem bár az összes titkokat és 
minden tudományt,  
Legyen akkora hitem, hogy hegyeket 
mozgassak,  
Ha szeretet nincs bennem, Mit sem 
érek.  
Osszam el bár egész vagyonom a 
szegényeknek  
S vessem oda testem, hogy eléges-
senek,  
Ha szeretet nincs bennem,  
Mit sem használ nekem.  
A szeretet türelmes, a szeretet jósá-
gos,  
A szeretet nem féltékeny,  
Nem kérkedik, nem gőgösködik,  
Nem tapintatlan, nem keresi a magá-
ét,  
Haragra nem gerjed, a rosszat föl 
nem rója,  
Nem örül a gonoszságnak,  
De együtt örül az igazsággal.  
Mindent eltűr, mindent elhisz,  
Mindent remél, mindent elvisel.  
A szeretet soha el nem múlik." 

 
Szőke István 

Csak a szeretet 



 

7 Szentmihályi Életünk 

    Könyvajánló: Esterházy Péter Hasnyálmirigynapló  

Őszinte leszek – ezt el is várhatják 

egy plébániai lapba író személytől, - 

bár tudomásom volt arról, hogy Es-

terházy az egyik legismertebb, és 

mostanság sztárolt kortárs írónk, 

nem olvastam egyetlen művét sem 

eddig. Kokettáltam pár művével, 

hogy majd megveszem és elolva-

som, de végül más könyvek mindig 

„beelőztek”. Végül – oly sok hason-

szőrű olvasótársammal együtt – ha-

lála után vettem meg a saját rákjával 

szembesülő, azt feldolgozni igyekvő 

író utolsó egy évét végigkövető nap-

lóját.  

Én is elvesztettem egyik szülőmet 

áttétes rák következtében, de kívü-

lállóként elég keveset érezhettem 

abból, mi zajlik le egy emberben, aki 

a gyógyulásáért küzd, de a halál is 

ott lebeg a feje felett folyamatosan. 

Az író egyszerre meséli el tárgyilago-

san mi történik vele – kezelések, 

max. két perces figyelem a doktor-

nőjétől, olykor élvezettel elköltött, 

máskor pokolba kívánt étkezések, 

hulló hajszálak -, és tárja fel belső 

életét, testének működését, őszin-

tén beszélve a kezéből kifolyó idő-

ről, a betegség következtében elló-

gott napokról, és ’hívő’ perlekedésé-

ről az Úrral. Eközben hasnyálmirigy-

rákját „szerelmének” tekintve, vele 

társalog és vitázik. 

Bár a halálra nemigen készül, de 

kénytelen azt realitásnak felfogni. 

Mint írja „imadarabokat mormolok 

félálomban, de azért ez nem ima. Né-

ha annyit mondok, Uram – ez már 

inkább ima…. Persze… kérni tudni 

szintén nagy dolog. Uram, segíts. Ezt 

mondani hátsó szándék nélkül.” 

A szerző igyekszik mindent úgy, 

ahogy eszébe ötlik – azaz akár alpári 

szavakat, káromkodást – papírra vet-

ni, így tehát nem egy megkomponált 

művet olvashatunk. Ezzel együtt e 

rövid könyve így is egy rendhagyó, 

mélyen őszinte, végül magával mégis-

csak számot vető érzékeny ember 

vallomása, és hitvallása. Nem strand-

olvasmány, de éppen ezért érdemes 

az olvasásra, ha a hangulatunk erre 

indít. 

   Baczó Tamás 

Csak a szeretet 



 

8 Szentmihályi Életünk 

 

Négy éve kapcsolódtam be a 
Szent Gyermekség Műve munká-
jába, amikor Judit néni Amerikába 
utazott. Több dolog ragadott meg. 
Elsősorban Sebastian atya lelke-
sedése. Azóta csak nőtt nagyrabe-
csülésem elhívatottsága miatt is, 
például mert lemondott indiai ál-
lampolgárságáról, hogy a magyart 
felvehesse. Ez elgondolkodtató. 
Nagy elismeréssel van a kultúránk 
iránt. Mondja is, hogy nem is tud-
juk, milyen gazdagok vagyunk. 
Más országokba járunk csodát lát-
ni, mikor itthon ezerannyi érték 
van. Ezeket nem is ismerjük. 
Lelkesen mélyül el nyelvünkben, a 
népdalaink magukkal ragadják, a 

viccek olvasásával próbálja magá-
évá tenni gondolkodásmódunkat. 
Fáradhatatlanul járja az országot, 
hogy újabb közösségekbe hintse 
el a misszió magját. 
Fontos nevelési területet is lát a 
misszióban. A felnőttek gondolko-
dásában gyökeres átalakítás alig-
ha remélhető. Lám, a világszerve-
zetek sem tudnak gyors, hathatós 
jobbítást elérni. Olyan patópálosan 
állnak a kérdéshez: ”Ej, ráérünk 
arra még!” Felelősségérzést kell 
ébreszteni a gyermekekben egy-
más, és a Föld iránt. 
A jelszó: Gyerekek segítenek 
gyermekeknek. KIS IMÁDSÁG-
GAL, KIS LEMONDÁSSAL. Föl-

dünket rablógazdálkodással 
fosztjuk ki, s a javakat rend-
kívül igazságtalanul osztjuk 
el. Van, akinek minden, van, 
akinek semmi. A fogyasztás-
ra serkentő társadalmak 
gyártják a szemetet – úgy 
minőségben, mint csili-vili, 
csomagolásban, vagy diva-
tos kütyükben - szennyezve 
a környezetet. Az emberek 
olyan dolgokat „lomtalaní- 
tanak”, amik másoknak ma-
gát a luxust jelentenék. Az 
idei évben az irgalmasság 
nagyon jól kapcsolható volt a 

Plébániai csoportok— Szent Gyermekség Műve 
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Derű: 

Kallixtusz atya Szmirnába igyekezve eltévedt a pusztában. Nagyon 

megörül, amikor összetalálkozott egy vándorral. 

- Bocsáss meg, testvér – szólította meg – meg tudnád mondani, ho-

gyan jutok el Szmirnába? 

- Azt minden szamár tudja – válaszolta szemtelenül a vándor. 

- Éppen azért kérdeztem tőled… 

Plébániai csoportok— Szent Gyermekség Műve missziónkhoz. A nyári táborunk 
záró előadásán a kiscsoportok er-
ről készítettek „színdarabot”, s a 
jövő évi naptár képei is ezekből 
tartalmaznak pillanatképeket. 
A tábor másik fonala a ”műveljétek 
és őrizzétek” isteni parancsa köré 
szerveződött. Országos találko-
zónk szeptember 24-én a Rezső 
téri templomban kezdődik (a 
Népligetnél) 10 órakor, majd a Jó-
zsef városban szemétszedő prog-
ramunk lesz. Tehát nem csak be-
szélünk a jobbításról, hanem tesz-
szük is. 
Mivel a segítséget távoli országok-
ba juttatjuk, ahová gond a szállí-
tás, és a határnál megszabják, mit 
és mennyit vihetünk be, ezért 
pénzadományt gyűjtünk. Így egy-
ben a segélyt átvevők a legjobban 
tudják felhasználni a segítséget. 
Sebastian atya füzeteket nyomta-
tott - igen nagy mennyiséget a 
gazdaságosság miatt -, mert úgy 

gondolta, gyerekeknek adomá-
nyért jó ajándék. Ezekkel a füze-
tekkel „kampányolunk” mi is az 
iskolában és a rákosszentmihályi 
templomban, múlt hónapban a 
Bosnyák téri templomban is, vala-
mint az iskolamiséken. Szívesen 
készítünk papírhajtogatásokat, 
igekártyákat ajándékba ezekre az 
alkalmakra. Fontos, hogy Isten 
üzenete így is terjedjen. 
A búcsúban október 2-án szintén 
jelen leszünk. Kis asztalunknál 
minden féle újrahasznosított kéz-
műves dologgal (csipketerítő, hím-
zés, dobozkák, ékszerek, képes-
lapok stb.) várjuk az adományozó-
kat, akik kis lemondásukkal gaz-
dagíthatják a missziót, jelen eset-
ben egy kárpátaljai gyermekott-
hont …, hogy így is dicsértessék a 
Jézus Krisztus mindörökké! Ámen!  

 

 Erdei Ági néni 
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Hallottál róla? KatTárs 

Minden évben szeptemberben 

szervezik meg a Katolikus Társa-

dalmi Napokat (KatTárs),. mely 

2013-ban indult útjára. Ebben az 

évben másodszor került megren-

dezésre a fővárosban, szeptember 

16-17-én a Március 15. téren vár-

ták az érdeklődőket. 

A KatTárs alkalmak legfontosabb 

üzenete, hogy az Egyháznak van 

megoldása a társadalmi kérdések-

re és problémákra. Egyrészt az 

érdeklődők megismerhették az 

Egyház szociális tevékenységét, a 

munkát, melyeket a hétköznapok 

során végez itthon és a határon 

túl, továbbá találkozhattak kariz-

matikus és hiteles egyházi embe-

rekkel és hétköznapi „hősökkel”. 

De a kikapcsolódni is lehetett, hi-

szen végig zene, koncert, beszél-

getés váltakozott a színpadon. 

A KatTárs (http://www.kattars.hu) 

kapcsolódik az irgalmasság 

szentévéhez, hagyományosan 

konferenciák kísérik, melyek témái 

is ehhez illeszkedtek „Te megosz-

tanád a köpenyedet?” ill. „A misz-

szió és az irgalmasság testi és lel-

ki cselekedetei” címmel. Számos 

neves egyházi és világi előadótól 

hallhattuk, hogy mit üzen az Egy-

ház Társadalmi Tanítása – mit je-

lent például a gyakorlatban az em-

beri méltóság, a közjó, a szolidari-

tás, és a szubszidiaritás elve. Egy 

későbbi lapszámban erről is olvas-

hatunk majd bővebben. 

Az időnként eleredő eső után a 

barátságos napos idő próbálta 

visszacsalogatni az érdeklődőket. 

Az egyik sátorban rábukkantam a 

Magyar Zarándokút csapatára, 

akiktől megtudtam, hogy a magyar 

El Camino két-három éve teljesen 

kiépült, és Esztergom és Mária-

gyűd között várja a zarándokokat. 

Jó volt látni, hogy mennyi beteg-

ápoló, életükben megrekedt embe-

reket, börtönviselteket, cigány test-

véreinket, vagy megváltozott mun-

kaképességű embereket segítő 

szervezet és (Karitász) csoport 

aktív hazánkban. Jelen volt több 

kiadó, kint voltak a pannonhalmi 

bencések és piaristák, de találkoz-

    Plébániai hírek 

http://www.kattars.hu
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Hallottál róla? KatTárs 

1.  Keddenként este a szentmise után bibliaórát tartunk, 

amelyre szeretettel hívunk minden érdeklődőt! 
 

2.   Templomunk énekkara a próbákat nem szerdán, ha-

nem csütörtökön tartja a plébánián. 
 

3.    29-én, Szent Mihály ünnepén templomunkban egész na-

pos szentségimádás lesz. Keressünk alkalmat a templom 

meglátogatására, közös szentóra délután 5 órakor lesz. 

hattunk a Kolping és Fokoláre 

mozgalmakkal is. Az Együtt az 

Életért  a krízisbe jutott kismamák-

nak segít helyzetük megoldásá-

ban, a kisbaba vállalásában, vala-

mint jelen voltak a teremtésvédel-

mi, környezetvédelmi szervezetek 

is, a Naphimnusz Teremtésvédel-

mi Egyesület, és az EcoOne Mun-

kacsoport. Az érdeklődő találkoz-

hatott a keresztény elvek gazda-

sági gyakorlatba ültetését végző 

az ÉrME Hálózattal és a Keresz-

tény Társadalmi Elvek a Gazda-

ságban (KETEG) képviselőivel. 

Felemelő volt megtapasztalni, 

mennyire aktív az Egyház a társa-

dalomban, és jó, hogy egy-egy 

ilyen alkalom továbbviszi ennek 

hírét az Egyházon belül és kívül. 

Kérjük Isten áldását tevékenysé-

gükre!  

Baczó Tamás 

    Plébániai hírek 

Derű: 

Egy tréfás kedvű szerzetes megkérdezte társát: 

- Szerinted mit csinált Noé az özönvíz negyven napja alatt? Gondolom 
szívesen horgászott volna, de csak két gilisztája volt… 
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Anekdota:  

Arany János Nagyszalontán jegyzősködött már jó ideje, amikor, egy 

tanácsbeli ezt kérdezte tőle egyszer:  

 – Hogy lehet az, hogy nemzetes jegyző úr szájából soha egy ad-

ta-teremtettét nem hallunk?  

Arany kurtán és nyugodtan válaszolt:  

 – Nem szokásom.  

 – Hát ha nagyon megharagszik? – firtatá a tanácsbeli. 

  – Akkor hallgatok – feleli Arany.  

 – De ha nagyon, de nagyon megharagszik?  

 – Akkor még jobban hallgatok – mondja Arany, s ezzel be is érte 

a tanácsbeli. 

"Cserkészcsapatunk, a 929. sz. Szent Mihály cserkészcsapat mozgalmas nyá-

ron van túl, ugyanis sok helyen jártunk. A legkisebb kiscserkészeink Hárskú-

ton ütöttek tanyát, míg a cserkészeink több ezer másik cserkésszel együtt Ho-

mokbödögén táboroztak, egy nagytáborban. A legidősebb vándor korosztályú 

fiataljaink pedig egy szlovén-olasz biciklitúrát szerveztek maguknak augusz-

tusban. Hagyományainkhoz híven részt vettünk az augusztus 20-i Pálffy/Pálfi 

téri ünnepségen, és segítettünk a 13. Csángó Est szervezésében is. További 

részletes beszámolóinkat és képeinket a honlapunkon (929szentmihaly.hu) és 

a facebook oldalunkon (facebook.com/929szentmihaly) lehet olvasni. 

Az új tanév elején mi is várjuk 7 évnél idősebb fiatalok jelentkezését csapa-

tunkba! Az őrsgyűlésekre és programjainkra október végéig bárki ellátogathat 

és kipróbálhatja a cserkész életmódot. Lehet majd 

velünk találkozni a Szentmihály-napi búcsún is 

október 2-án. 

Jelentkezés és további részletek: 

06705074242; parancsnoksag929@gmail.com 

  

Jó Munkát! 

Téglás Gergely - Tegger st. 

csapatparancsnok 

Plébániai csoportok— Szent Mihály cserkészcsapat 

http://929szentmihaly.hu/
http://facebook.com/929szentmihaly
tel:06705074242
mailto:parancsnoksag929@gmail.com

