A RÁKOSSZENTMIHÁLYI PLÉBÁNIA LAPJA

2017. Április

Ima, böjt, adakozás

A

nagyböjt az ima, a böjt és az adakozás kiemelt ideje. A
nagyböjti liturgikus cselekmények, a péntekenkénti keresztút,
a saját magunk böjti elhatározásai, a húsmentes péntekek mellett az adakozás is sokaknak megszokott szeretetmegnyilvánulás ilyenkor. Ilyen a hagyományos nagyböjti tartós élelmiszergyűjtés, melynek
felhívására idén is sokan csatlakoztak. Több száz kilogramm tartós

élelmiszer gyűlt össze a Fájdalmas Szűzanya mellékoltárnál március
19. és 26. között, melyet a Katolikus Karitász juttatott el rászorulóknak.
A „Tartós szeretet” mottóval meghirdetett idei akcióban rekordmennyiségű
felajánlás
született,
csak
a
Esztergom-BudapestiFőegyházmegyében 24 000 kg.
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Isten fizesse meg a nagylelkű adományokat!
„…mert éheztem és ennem adtatok, (Mt 25, 35)… Amit e legkisebb
testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.” (Mt 25, 40b)

Baczó Tamás

Egyházközségi bál a Nériben
2017. februárja újra elénk állította farsangi kötelezettségünket: a Nériben ismét összejöhettünk egy vidám estén,
hogy az egykori és újabb szülők, tanárok
találkozhassanak, megismerkedhessenek
egymással, s jó kedvünkkel messze űzzük a fagyos telet!

a remélt sikert, de a legnagyobb ajándék
a MÁSIK EMBER volt számunkra! Újra látni egy kedves arcot, megölelni azt,
akit már rég nem láttam, de mindig felejthetetlen számomra, vagy azt az embert, akit - azóta, hogy „néris” lettem - a
legjobb barátaim közé számíthatok….!

A felkérésre az évek során felfedezett, s
egyre kikristályosodottabb színésztehetséggel megáldott szülőtáraink azonnal
lázasan gyakorolni kezdtek. Egyre sűrűbb lett a hangos nevetéssel és fánkillattal teli esti próbák száma…

Ám ezen az estén mindannyiunk számára adatott még egy nem várt, nagy ajándék: egy ember, aki csak most jött közénk, átmelegítette mindannyiunk - kissé már összetört- szívét.

Mire a színpadra léphettünk, mi már
tudtuk, nem a taps erőssége dönti majd
el a sikert. Az igazi csoda már megtörtént: betegséget, gondokat átlépve együtt
készültünk társaink megörvendeztetésére!
A próbák „szigorú rendben”, közös
igyekezettel (mindenki hozzáadta, amit
tudott) nagy egyetértésben, szeretetben
történtek hétről hétre, s aztán lélekben
megifjulva tértünk haza késő este családunkhoz….
Persze a fergeteges kalóztánc, az éden
hangulata, a színes jelenetek meghozták

Ő azt mondta: ”Kérdezhetnék joggal:
hogy kerül a csizma az asztalra? Mit
keresek én itt, mint fővédnök? De hát
annyi szeretetet kaptam kis idő alatt
Önöktől, hogy el kellett vállaljam ezt a
felkérést!
Bár farsang volt, nem hullott aranyszínű szerpentin az égből, nem szólalt meg
fenséges dallam az erkélyről - csak
csendben, odabent, bennünk. Tudtuk,
éreztük: ismét hazaértünk.
Petrovics Sándor
Kovász Egyesület elnöke

Szentmihályi Életünk
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Fatima, 100. évforduló

100. évforduló
(1917-2017)

Derű:
Egy farmer elhagyja a bibliáját a mezőn. Három napig hiába keresi,
majd estefelé megjelenik nála egy tehén, szájában a könyvvel.
- Istenem, csoda történt! – kiált fel a farmer.
- Nem igazán - így a tehén. - A borító belső oldalán benne volt a neved.

Szentmihályi Életünk
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Plébániai csoportok — Rákosszentmihályért
Kulturális Egyesület
Az Egyesület célja:
a Budapest XVI. kerületében működő iskolák és kulturális intézmények támogatása annak érdekében, hogy nevelési és oktatási,
képességfejlesztési és ismeretterjesztési tevékenységüket hatékonyabban tudják ellátni.
Önállóan, illetve más szervezetekkel összefogva kulturális rendezvények szervezése (irodalmi estek, kiállítások stb.).
A kulturális örökség megóvása oly módon, hogy a kulturális rendezvények segítségével, illetve a kerületi sajtóval együttműködve
az egyesület figyelemfelhívó és tájékoztató tevékenységet folytat
ezeknek az értékeknek a minél szélesebb körben történő megismertetésére.
Hagyományőrző csoportok támogatása, részükre rendezvényszervezési segítség nyújtása.
Az emberi és állampolgári jogok védelme oly módon, hogy az
egyesület az ezen témakörben felmerülő kérdésekben - más kulturális tevékenységével együttesen - szakértők bevonásával előadásokat, tájékoztatókat szervez, médián keresztül - szükség esetén
szakértői részvétellel - véleményt nyilvánít.
A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a
határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, amely elsődlegesen szintén előadások, kiállítások stb. szervezésével, illetve a
kapcsolattartás elősegítésével valósul meg.
Az egyesület részt vesz a XVI. kerület intézményeinek más, vidéki vagy határon túli szervezetekkel való kapcsolattartásában, kölcsönös látogatások stb. szervezésében.

Szentmihályi Életünk
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Az egyesület - egyéb tevékenységi körével párhuzamosan - az euroatlanti integráció elősegítése, a folyamat népszerűsítése érdekében előadásokat, tájékoztatókat szervez, elősegíti a kerületi intézmények és más szervezetek ez irányú tájékozódását, testvértelepülési kapcsolatok kialakítását.
Az elmúlt 12 év során a legsikeresebb tevékenységeink a hagyományőrző csoportok támogatása, valamint a határon túli magyarsággal való kapcsolattartás. Példaként a folyamatban lévő Csíkszentmihály – Bp. XVI. ker. testvér-települési kapcsolatfelvétele;
az évente szervezett Csíksomlyói Búcsú zarándokút, továbbá a
szintén évente megrendezésre kerülő Wass Albert emléknap szervezése, valamint az Egyesület által megalapított a „Magyarságért –
Wass Albert díj” átadása. Az Egyesület képviseltette magát a
Mindszenty bíboros szobrának felállításában, valamint a „Tóth
Ilonka szülőházáért Alapítvány”-ban is részt vettünk.
Solymoskövi Péter, elnök
Tel.:+36209556840
solymoskovi.peter@t-online.hu

Kedvenc versem—Sík Sándor: Tedd a jót!
Tekintet nélkül arra, hogy
Másoknak tetszik
Vagy nem,
Tekintet nélkül arra, hogy
Látják-e vagy nem
Tekintet nélkül arra, hogy lesz-e
Sikere vagy nem,
Tedd a jót!

Tégy minden jót,
amit
Megtehetsz,
Ott, ahol vagy,
Úgy, ahogy teheted,
Akkorát, amekkorát tehetsz,
De mindig, szüntelen ez legyen
A programod!
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Hónap szentje—Szent Adalbert
Ünnepe: Április 23. Szül: Libice
(Csehország) 956 körül, megh.: 997.
Adalbert kora a német-római szent
birodalom keletnémet területeinek
evangelizálásának kezdetével esik
egybe. A germánok és a szlávok, a
kereszténység és a pogányság közötti
egyre gyakoribb összeütközések kora
ez. Apja, a cseh Szlavnik fejedelem
részéről szláv, anyja, Adilburg részéről pedig szász. A kis Vojtechet (így
hívták) Isten magasztos apostoli hivatásra választotta ki. Fiatalon súlyos
betegség látogatta meg a fiút, s a szülők fölismerték a jelet: a gyermeket
Isten lefoglalta magának. Így került a
fölgyógyult fiú 972-ben a magdeburgi
dóm jónevű iskolájába, ahol vallásosságával és okosságával kitűnt társai
közül. Bérmáláskor vette föl az Adalbert nevet. 981-ben visszatért Prágába, ott szentelték pappá. 983-ban II.
Boleszláv fejedelem, a papság és a
nép egy akarattal Adalbertet választotta püspökévé. Daliás alakja, főnemesi származása, cseh nemzetisége, a
társadalmi érintkezésben való jártassága, szelídsége és képzettsége mindmind jó ajánlólevél volt számukra. Az
otthoni lelkes fogadtatás után azonban
hamar feszültség alakult ki a pásztor
és a nyája között. Adalbert befelé forduló természete, kolostor csendjére

vágyódó lelke nem volt fölkészülve
arra a küzdelemre és keménységre,
melyet e félig civilizált és megtért nép
vezetése, a sok pogány maradvány
kiirtása (soknejűség, rabszolgatartás,
varázslás, papok nősülése stb.) igényelt. Az állandó sikertelenségek, a
hol innen, hol onnan fölbukkanó ellenállás hatására 988-ban Rómába
ment a pápához, s kérte, engedje őt
zarándokként Jeruzsálembe, de végül
a montecassinói apát tanácsára lett
bencés szerzetes 990-ben a római
aventinói görög kolostorban.
A csehek azonban a mainzi érsekkel

Szentmihályi Életünk
szövetkezve ismét megostromolták
kéréseikkel. A pápa iránti engedelmességből Adalbert ismét Prágába
készült. A római kolostorból magával
vitte 12 társát, s megalapította velük a
brevnovi apátságot. Ez az apátság idővel igazi szellemi-lelki középponttá
lett: sok püspököt, apátot, szerzetest
adott Cseh-, Morva-, Lengyel- és Magyarországnak, számos misszionáriust
küldött Oroszországba. Évszázadokon
keresztül a keresztény vallás és kultúra sugárzó központja volt a nyugati
szlávok számára. Az otthoni állapotok
azonban nemigen javultak. A békére
és kiengesztelődésre törekvő püspök
ismét föladta az egyenlőtlen harcot, s
ismét elhagyta Prágát.
994-995-ben Magyarországon térített.
Ő keresztelte és bérmálta meg többek között Szent Istvánt. 996-ban
megint visszatért római kolostorába.
Ez év májusában koronázták császárrá III. Ottót, akire mély benyomást
tett Adalbert őszinte és komoly vallásossága, jámborsága. Barátok lettek.
Elkísérte III. Ottót Németországba, és
hosszabb
ideig
nála
maradt
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Mainzban. Jelentős része volt a császár vallásos és politikai gondolkodásának formálásában; megnyerte őt a
keleti misszió ügyének is. Lengyelországba ment, és megalapította Meseritz kolostorát. Később az északon
élő balti törzsekhez (poroszok) utazott, 996/997 telén térített közöttük.
A pogányok egy lándzsával megölték: 997. április 23-án halt vértanúhalált Krisztusért. Itt nyerte el ez a valóban szent élet a koronáját. Testét kiváltották a gyilkosoktól, és Gnieznóban temették el. Már 999-ben a szentek sorába iktatta őt Szilveszter pápa.
Sokan elzarándokoltak csodatévő sírjához, többek között barátja, III. Ottó
császár is (1000), aki Gnieznót a
szent iránti tiszteletből érseki rangra
emelte. Földi maradványait 1030-ban
vitték Prágába, akik hazájuk védőszentjét tisztelik benne. Mi magyarok
az esztergomi egyházmegye védőszentjeként tiszteljük.
http://www.katolikus.hu/
szentek/0423.html
nyomán Baczó Tamás

Derű:
- Atyám, nekem nem kell semmit meggyónnom - mondja a közismert
törvényszegő a papnak. Nem iszom, nőkre rá sem nézek, mostanában
pedig még csak nem is loptam.
- Tudom jól, fiam, de hamarosan kiszabadulsz.
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Beléptünk az Édenbe
Egyházközségünk idei farsangja, mely február 18-án került megrendezésre, —
azt mondják, hogy — hosszú idők óta a legjobban sikerült bál volt. Mi ennek
a sikernek a titka? Azt hiszem, hogy egy Isten áldásával kísért nemes cél, és
az összefogás.

A szűkebb stáb

Amint azt a bál fővédnöke, a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola
igazgatója, Tyukász Mihály Tamás idézte a püspöki kar leveléből megnyitójában, a kulturált, örömteli farsangi vigasságnak létjogosultsága van a keresztény közösségekben. Ezért dolgozik minden évben egy lelkes stáb, hogy ez a
mulatság megvalósuljon, és minél tartalmasabb lehessen.
Farsangjaink egyben jótékonysági rendezvények is. Az idei évben egy csángó

Szentmihályi Életünk
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család segítségére siettünk. Ghiurca Valentinnak ez év januárjában leégett a
háza Külsőrekecsinben. A
jó a rosszban, hogy mindenki ki tudott menekülni
a lángokban álló épületből.
A

KEMCSE

vezetője,

Horváth Zoltánné Horváth
Zsuzsanna

felkérésének

tettünk eleget, amikor az
említett négy gyermekes
csángó tanár házaspár édenének az újjáépítését jelöltük meg a bál bevételének

felhasználási céljául. A farsang délelőttjén tudta meg a tanár úr, hogy a rákosszentmihályi egyházközség is támogatói hosszú sorába lépett. Petrovics Sándor meghívásának eleget téve a Csángó báli fellépése után megjelent körünkben, személyesebbé téve a jótékonyságot.
Az igazán szép cél mellett ott volt az összefogás is. Urbán Gábor plébánosunk támogatásával elindult a szervezés. Petrovics
Sándor és Kinga, közösségünk életének két mozgatórugójának kérésére többen csatlakoztunk a szervezőkhöz. Mi is hívtunk
másokat,

akik

igent
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mondtak: nyitó táncot lejtettek Tóth Tímea betanításával, vidám jelenetet
adtak elő, vagy éppen az Éden egy-egy jeles pillanatát varázsolták szemünk
elé. A Szent Mihály Kórus, a Gitáros Énekkar, a 6. b-s és a 2. a-s szülők lelkes pedagógusokkal együtt, illetve a 929. számú Szent Mihály Cserkészcsapat és a Kovász Egyesület tagjai szereztek több mint egy órányi derűs percet

a sokadalomnak. A műsorvezető szerepét Baczó Tamással együtt vállaltam el.
Igyekeztünk jó házigazdái
lenni az estnek. A bál alatt
Petrovics Péter által megálmodott ház rajzát lehetett
téglánként kiszínezni, adomány fejében. A szép, új éden rajzát is megkapja a Ghiurca család. A műsort
követően már hagyományosan a Quo Vadis Együttes fantasztikus játékára
mozgathattuk meg végtagjainkat és nevetéstől begörcsölt rekeszizmainkat. A
csángó táncház nem kis kihívás volt sokunknak. Mezei Csilla előtáncolását
követve dobbantottunk, ugrottunk, miközben Bennő Katalin zenész társaival,
az Egy húron pendelyes együttessel szolgáltatta a talpalávaló muzsikát. A
jelmezverseny zsűrizésének feladata az iskola igazgatójára és pedagógusaira
várt. Igazán mátyási döntéseket hoztak.
Persze a szórakozás nem teljes eszem-iszom nélkül. A büfét idén is, egy már
bevált duett, Csécsei Krisztina és Rezsabek Gyula varázsolta színvonalassá

cserkészeink és az énekkar süteményeinek hathatós segítségével. A zsákba-
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macska és a tombola nyereményeihez nagyon sok támogató

csatlakozott

Re-

zsabek Gyula és Petrovics
Sándor bíztatására. A cser-

készek

vezetőik,

Csenge-Hajna

Molnár

és

Téglás

Gergely, példamutatásával a
bál előtt (berendezés, dekorálás) és után (visszapakolás, takarítás) is az iskola segítőkész gondnokának,
Szentmiklósi Zoltánnak a keze alá dolgoztak.

Együtt volt az egyházközség minden csoportja, szervezete, beleértve az iskola
vezetőjét, dolgozóit is. Csodálatos volt megélni ezt az egységet, együttműködést, a sok „igen”-t, egymás támogatását, amit áthatott a jókedv, a tenni akarás, a krisztusi szeretet. Csak ennyi szeretetet és odafigyelést kívánok minden
közösségnek, és virágozni fog, megvalósul a Földön is az Éden! És akkor reménnyel mondhatom:
Jövőre veletek ugyanitt!

Hasznosi Babi

Plébániai hírek
Vasárnaponként az esti mise előtt 17 óra 30-kor Az Öröm Útját járjuk. Minden kedves hívőt szeretettel várunk!
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Film — Placid atyáról
Széll Péter készített egy filmet a
nemrég elhunyt Olofson Placid
OSB testvér életéről "PLACID
ATYA, AKI MEGJÁRTA A GULÁGOT"
címmel (113 perc.)
Vetítése az Urániában május 10én 10 órakor, és május 29-én 18
órakor.
Ebben a példakép nélküli világban
Ő egy rendkívüli életet élt.
Jegyek az Urániában kaphatók
(diákok, Pedagógusok, nyugdíjasok, 20 fő feletti csoportok számára mindössze 900 Ft)
Derű:
A falusi templom plébánosa kemény szavakkal dorgálja híveit:
- Testvérek, a ti hitetlenségetek már botrányos! Összegyűltetek, hogy
esőért imádkozzunk, és tessék: senki sem hozott magával esernyőt!

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

címre várjuk köszönettel.
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Egyiptomi koptok … egy mártír Egyház
Henri Boulad atya legfrissebb prédi- ez nem jó érzés, elbújni… Az egyipkációja közvetlenül a merénylet után: tomiak nem félnek, nem szégyellik a
kereszténységüket. Nem szégyellik a
"Ezen a reggelen, ahogy Önök azt már hitüket. Sokan tetováltatnak keresztudják, szörnyű robbanás történt Tan- tény jeleket a kezükre, mellkasukra és
ta város kopt templomában, amely ez nem egy egyszerű semmitmondó
miatt huszonöt imádkozó keresztény szimbólum, ez valóság, ez igaz… a
meghalt a vasárnapi szentmisén. A hit benne gyökerezik az egyiptomi
sebesültek száma hetvenöt. Ugyan- emberek lelkében, szívében, húsában!
csak ezen a reggelen tizenhat halott és Ez a titok! A kereszténység túlésének
negyvenkét sebesült a kopt ortodox titka! Ami legyőz mindent ! És ha az
egyház katedrálisában. Ma reggel egy elkövetők azt gondolják, hogy az erőbombát hatástalanítottak a Szent szakra erőszak a válasz, a gyűlöletre,
Márk kollégium előtt elhaladó villa- gyűlölet – akkor tévednek! Hát nem!
moson. …
Hiába várnak erre a gyilkosok, a táSzép belépő a Szent Hétre... De az madók hiába szeretnék ezt, hát nem!
egyiptomiak
ezt
megszok- Szeretni az ellenséget, szer etni az
ták....hiszen a kopt egyházzal szem- ellenséget…. az Evangélium szellembeni harag, szervezett üldözés már ében… Te megölsz engem, én szeret284-ben elkezdődött a római Diokle- lek téged…
ciánusz császár uralkodása idején, Hiába vártok a mi gyűlöletünkre, nem
amikor Egyiptomban szinte százszá- kapjátok meg, amit ti szeretnétek…
zalékos volt a keresztény hívek szá- Szeretni az ellenséget, ez az Evangéma… Aztán a fenyegetések, évszáza- lium szíve… A szeretet ereje, a megdos üldözések során 90 százalékossá bocsátás ereje szemben az erőszakkal,
vált az iszlám és 10 százalék lett a micsoda fegyverek!.... Néhány napja
keresztény hívek számaránya. De ez a egy özvegy, akinek a férjét agyonkítíz százalék! Ragaszkodik a Hitéhez, nozták 15 napig a börtönben mielőtt
az Egyházához…! A hitük, micsoda meghalt a hitéért, azt mondta: megbohit! Ők hűségesek! Felemelt kézzel csátok nekik! Ez a kereszténység, ez
mutatják: keresztény vagyok. Nem az Evangélium, ez Jézus..
bújnak el! Nem szégyellik! Sokan a
világban a szégyellik keresztény hi- És mi most elkezdjük a Passió hetét
tüket, szerencsére nem mindenhol, és ezzel az erőszak-jellel, ami ma ért
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bennünket, s ami azt mutatja, hogy
Isten itt van velünk… a bennünket ért
rosszon és a jón, túl… Túl a gyűlöleten, túl a szereteten – ez az Evangélium lelke, az egyetlen és igaz fegyver
az Evangélium fegyvere, a kereszténység egyetlen igaz fegyvere.
Az erőszak, és a terrorizmus a gyengeség jele. Igen, te nem tudsz nekem
válaszolni, ezért megölsz engem. Az
igazsággal szemben fegyvered a pisztoly, puska, fenyegetés, bomba…Mi
ez hát? Ahogy Ferenc pápa mondta

néhány hónapja : megölni egy embert
az Isten nevében, ördögi tett. Volt bátorsága kimondani. Szerencsére...
De a szereteté lesz az utolsó szó, a
szeretettel győz Krisztus a halál felett…
Barátaim, a bennünk felbuzgó fájdalom, és bosszúvágy ellenére, arra kell
kérnünk az Urat, hogy ezt meg tudjuk
haladni…a megbocsátással és a szertettel. Ámen.
( Gyors ford. Dárdai Zsuzsa)
Ízelítő a programból:
1. nap: Indulás: június 1 csütörtök reggel 4:00 kor. Érkezés Torockóra. A tordai hasadék megtekintése.
2. nap: A tordai sóbánya
megtekintése, majd érkezés
Csíkszentmihályra.
3. nap: Reggel 7:00 kor indulás a csíkszentmihályi keresztaljával Csíksomlyóra a
búcsúmisére
4. nap: Pünkösdi ünnepi mise. Majd gyárlátogatás a
csíkszentsimoni sörgyárban.
Utána a Nyerges-tető érintésével Alsócsernátoni falumúzeum megtekintése.
5. nap: Egésznapos meglepetés-program.
6. nap: Farkaslaka, majd indulás haza.

