A RÁKOSSZENTMIHÁLYI PLÉBÁNIA LAPJA

2017. Június

Úrnapja
Áldjad ember e nagy Jódat,
Kenyérszínben Megváltódat!

Idén is csodaszép oltároknál
hódolhattunk az
Oltáriszentség előtt.
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Szentmihályi Életünk
Krisztus teste és szent vére,
Angyaloknak étele,
Elevenen van itt jelen
A kenyér és bor színben.
Boruljunk le és rettegve
Imádjuk e fölséget,
Az Oltáriszentséget!
Krisztus Királyt, Urunkat, aki ...
… jelen van a kenyér színe alatt,
… a szentmisén érettünk
feláldozza magát,
… Önmagát adja eledelül nekünk,
… az Oltáriszentségben életünk,
vigasztalásunk és üdvösségünk Jöjjetek, imádjuk!
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Célunk: legyen katolikus óvodánk!
Hosszú várakozás után - a Rákosszentmihályi Képviselőtestület
döntését követve - a Kovász Egyesület is megszavazta egy
katolikus óvoda alapításának szükségességét.
A jelenlévők mindegyike fontosnak tartotta a kis kortól induló
lelki építkezést. Így a rákosszentmihályi katolikus családok olyan
helyre írathatnák be gyermekeiket, ahol a hitre nevelést már
három éves kortól meg lehetne valósítani!
Szeretnénk azt is, hogy a 20 éve - Isten áldásaként - működő Néri
Szent Fülöp Katolikus Általános Iskolánk már jó földben
nevelkedett palántákat vehessen fel diákjai sorába!
Mindez értékes célt jelenthet a 2020-ban Budapesten
megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra
való felkészülés idején. Hisszük, hogy ez az igyekezet plébániánk
lelki megújulásához is hozzájárul!
Kérjük a kedves Testvéreket, hogy az idők jeleit meglátva,
imáikkal segítsenek bennünket!

A Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskolát 21 évvel ezelőtt
megszervező Kovász Egyesület nevében:
Petrovics Sándor
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Plébániai csoportok — Rózsafüzér Társulat

Mi, a Rózsafüzér Társulat tagjai, rendszerességgel találkozunk az első
csütörtöki szentmise után. A naponként elmondott rózsafüzértizedünkkel kiegészítjük egymás imáit. Az elmondott örvendetes, világosság, fájdalmas, dicsőséges titkokkal hatása olyan, mintha minden
egyes társulati tag mindennap elimádkozná a teljes Rózsafüzért.
Nálunk hagyomány, hogy havi párszáz forintos tagdíjjal is megerősítjük ima-kötelezettségünket (amit jótékony célokra fordítunk). Egy teljes
rózsa-koszorúhoz 20 fő kell. Ritkán, de előfordult már, hogy két koszorút is mondhattunk.
Természetesen a csoport nyitott a (hívek közül) bármikor csatlakozni
kívánók számára. Érdeklődni lehet: Hernád Sándor diakónus atyánál:
hsd1947@gmail.com

300 éves Alma Mater – irodalomóra - vers
Május végén ünnepelte a Budapesti Piarista Gimnázium
alapításának 300. évfordulóját.
Meghívták az összes végzős
diákot és volt tanárokat. Mise
után, melyben Jelenits István
atya az iskola alapításának
körülményeit,
az
eltelt
évszázadok
sikereit
és
nehézségeit mesélte el, különféle
foglalkozásokat tartottak több
helyszínen. Az egyikben a tanár
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Pilinszky János: Intelem (1971)
Ne a lélekzetvételt. A zihálást.
Ne a nászasztalt. A lehulló
maradékot, hideget, árnyakat.
Ne a mozdulatot. A kapkodást.
A kampó csöndjét, azt jegyezd.
Arra figyelj, amire városod,
az örök város máig is figyel:
tornyaival, tetőivel,

élő és halott polgáraival.
Akkor talán még napjaidban
hírül adhatod azt, miről
hírt adnod itt egyedűl
érdemes.
Írnok,
akkor talán nem jártál itt
hiába.

úr rendhagyó irodalomórát tartott a zsúfolásig megtelt teremben
Pilinszky költészetéről, 3 versét elemezve. Az egyik vers engem
különösen megragadott, és azt hiszem mindannyiunk számára
fontos tanulságot nyújt: „Arra figyelj, amire városod, az örök
város” (a menny) „… figyel… Akkor … hírül adhatod azt, miről hírt
adnod itt egyedül érdemes.”.
A régi, még élő tanárokkal, az osztálytársakkal, pár
rákosszentmihályi ismerőssel találkozva feltöltődtünk lelkileg, és
hálát adhattunk Istennek a régi Alma Materért, a nekünk átadott
értékalapú világlátásért, a tudásért … és a szép versekért.
Baczó Tamás
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Hónap szentje —Árpádházi Szent Kinga
Július 24. *Magyarország, 1224.
+Stary Sacz (Ószandec), Lengyelország, 1292. július 24.
IV. Béla magyar király és Laszkarisz
Mária bizánci császári hercegnő elsőszülött gyermekeként látta meg a napvilágot. Testvére volt Árpádházi
Szent Margitnak. Szülei és atyai
nagynénje, Erzsébet, valamint nagybátyja, Kálmán herceg és felesége,
Szalóme példás hitéletének hatására

maga is mélyen vallásos volt gyermekkorától fogva. Kinga egész fiatalon jutott arra az elhatározásra, hogy
szüzességi fogadalommal életét teljesen Istennek szenteli. Kinga édesanyja látomásban hallotta e szavakat a
szülés előtt: ,,Íme, olyan gyermeket
szülsz, aki a népnek mondhatatlanul
sok örömet fog szerezni. Mert az Úr
ezen gyermek életével, példájával és
érdemével szándékozik megvilágosítani és megsegíteni egy veletek szomszédos nemzetet.''
Boleszláv krakkói és szandomiri herceggel való házasságra
szülei 1239-ben igent mondtak
és leányuk pár napos vívódás
után beleegyezett akaratukba.
Talán éppen Kálmán herceg és
Szalóme józsefházassága lebegett a szeme előtt, s bízott benne, hogy Isten lehetővé teszi
majd szüzessége fogadalmának
teljesítését az új életformában
is. A fiatal és igen szép feleségnek az esküvő után nem
egykönnyen sikerült királyi
férjét rávennie, hogy tartsa
tiszteletben szüzességi fogadalmát, sőt, maga is tegyen ilyen
fogadalmat. Mindkettejük buzgósága segítette elő 1253-ban
Szent Szaniszló, Krakkó hajdani vértanú-püspöke (+ 1079)

Szentmihályi Életünk
szentté avatását. A tatárok a muhi csata évében Lengyelországon is végigszántottak. A királyi pár Csorsztin
sziklavárában húzta meg magát. Kinga a tatárok elvonulása után hazalátogatott Magyarországra, s az apjától
kapott bányászok segítségével 1251ben megnyittatta a híres bochniai sóbányákat (Wieliczka).
Férje 1279-es halálát követően Jolán
húga társaságában abba az ószandeci
klarissza zárdába lépett, amelyet annak idején a férjével együtt építtetett
és látott el javadalmakkal. Jótékonykodással és önmegtagadó imaéletben
teltek napjai. A nővérek 1284-ben főnöknőjükké választották. 1287-ben
egy tatár betörés elől ismét Csorsztin
sziklavárába menekült, nővértársaivai
együtt; a hadak a szandeci kolostort
teljesen földúlták. Az ostromlókat
Baksa Simonfia György vitéz és magyar csapata futamította meg. 1291
őszén betegeskedni kezdett, 1292 júli-
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Istenünk, ki Boldog Kingát
elhalmoztad édességed áldásával,
és szüzességét a házasságban is
megőrizted, kérünk,
közbenjárására add meg, hogy
tiszta életünkkel mindig a tieid
lehessünk!
usában állapota válságosra fordult.
Szentségekkel megerősítse, majd július 24-én, Szent Jakab apostol vigíliáján befejezte áldásos földi pályáját.
1690-ben VIII. Sándor pápa avatta
Kingát boldoggá. XII. Ince Lengyelország egyik védőszentjévé tette, II.
János Pál pápa 1999. június 16-án
avatta szentté.
http://www.katolikus.hu/
szentek/0724.html
nyomán Baczó Tamás

Anekdota:
Egy gazdag polgár és Naszreddin együtt mentek a fürdőbe. Útközben beszélgettek:
− Ha én egyszerű rabszolga volnék, hány garast érnék? – kérdezte a gazdag.
− Ötven garast – felelte Naszreddin.
− Ejnye, te szemtelen, hisz a rajtam levő fürdőruha egymagában megér
ötven garast!
− Én is úgy számítottam – felelte közönyösen a bölcs.
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A reformáció 500 éves évfordulóján
Ebben az évben emlékezünk a reformáció fél évezredes születésére.
Szent Ferenc saját maga szenvedte végig azt az utat, melyen eljutott a
teljes szegénységgel embertársait szolgáló szeretet forrásához, Krisztushoz. Ez egyfajta belső megreformálása volt lelkének, mellyel egyházán belül maradhatott, gazdagítva annak arculatát.
Luther és követői számos jogos kritikát megfogalmazva a XVI. század
elejétől kezdve egyházszakadást idéztek elő. A német fejedelmek és a
városi polgárság ráhatása, itt a svájci viszonylatokat is meg kell említeni, segítette a Rómától való elválást. Magyarországon, a három részre
szakadt hazában a hit megosztása tovább gyengítette esélyeinket a
területi egység visszaszerzéséhez. Igaz, ebben a szorított helyzetben
mind anyanyelvünk, mind a könyvnyomtatás jelentős mértékben fejődött.
„Legyenek mindnyájan egyek! Amint te, Atyám bennem vagy s én
benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a
világ, hogy te küldtél …” Jn17,21
Ősszel kerül felavatásra a reformáció emlékműve Sashalmon. Lesznek, akik ünnepelni fognak, én meg emlékezem...
Petrovics Sándor
Derű:
Álljon kend félre az útból! – kiált a szekeres székely a szász atyafira, mert ha nem, úgy jár, mint a másik! A szász megijed, s kitér az útból;
de midőn a székely elhaladt, bátorságot vesz magának s utána kiált:
- Hát a másik hogyan járt, hallja, szomszéd!?
- Hát csak úgy, bolond, hogy nem akart kitérni az útból, s én tértem ki.

Szentmihályi Életünk
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Gyertyagyújtás Tóth Ilona emlékére
A mártír medika kivégzésének előestéjén hívjuk mindazokat, akik
e lánglelkű, áldozattá vált lány emléke előtt kívánnak tisztelegni.
Megemlékező beszédet mond:
Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnöke
Helyszín: Tóth Ilonka
Emlékház
Budapest XVI. kerület,
Árpádföld Állás u.57.
Időpont: 2017.06.27.
kedd 20 óra
Szervező: Tóth Ilonka Szülőházáért Alapítvány
Szent Kinga legenda:
Amikor a tatárjárás után hazalátogatott, édesapja kíséretében eljutott
a máramarosi sóbányákba is. Az egyik tárnában, amelyet később róla
neveztek el Kunigunda-tárnának, Kinga gyönyörködve nézte a csillogó,
hófehér sótömböket. Eszébe jutottak lengyel alattvalói, ezért így szólt
atyjához: ,,Atyám, add nekem ezt a sóaknát, és engedd meg, hogy
innen egyenesen Lengyelországba vihessék a sótömböket.'' A király
tüstént teljesítette leánya kérését. Kinga pedig lehúzta ujjáról a
jegygyűrűjét, és az akna birtokbavételének jeléül a mély aknába dobta.
Amikor később megnyitották a wieliczkai sóbányát, az első kitermelt
sótömbben megtalálták a királyné gyűrűjét.

10

Szentmihályi Életünk

Szép - Havas
 Olyan sűrű az élet, hogy alig jut idő számvetésre. Pedig kell.
Fontos olykor megállni: mit teszünk-tettünk. Amióta mindennapos
lett az új idők hitoktatása az iskolákban, új kihívások elé kerültünk.
Minden akadékoskodó kérdés ellenére sem lehet más távoli célja a
hitoktatónak mint a szentség-felkészítés. Első lépcsőként az
elérhető elsőáldozáshoz eljutni. Most látszik egy törekvés az ennél
korábbi keresztelésre - beválik-e vajon?! Hiszen akiben van
elszánás, az eddig is az elsőáldozás előtt meg lett keresztelve.
Sokkal nagyobb baj, hogy sok családban nem érzik az elsőáldozást
sem fontosnak, sem szükségesnek. Pedig nagyon is az.

 Idén 90 éves a Rákosszentmihályi 929-es Cserkészcsapat.
Édesapám is tagja volt annak idején. Plébánosi bevezető,
köszöntések, üdvözlések után kiscserkész-avatás.
Eskütétel.

Szentmihályi Életünk
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Komoly kis arcok, nagy elhatározások ideje. Benne a „játszani is
engedd...” derűs mosolya. A jutalmazás gesztusa. Az észrevétetett
elismerés. Jó dolog a cserkészet. BP műve maradandónak tűnik
még a XXI. sz.-ban is. A közösséget megtartja a személyes
felelősség, minden örsi foglalkozás és tábor az emberré-levés
iskolája. Adjunk értük is hálát és imádkozzunk értük. Jó munkát!
 A Szép-Havas 1341 m magas hegy a Csíki Havasokban,
Gyimesfelsőlok nyugati oldalán. Kápolna búcsú, Pünkösd hétfő.
Körbenézés után határtalan érzés kerít hatalmába. Szemem nem
ütközik akadályba. A Kárpátok vonulata körben, ameddig a szem
ellát. Átjár a történelem, az igazság, a hit, a becsület, a tisztesség
frissítő szellője. Akármi volt, akármi lesz, ne bánd, mert a „világ
felett őrködik a rend”. Lehet bármekkora sérelem, rossz érzés,
múlt, jelen, jövendő – a világ Istené, a történelem uráé – aki soha
senkit nem hagy el. Föl a fejjel, imádkozzunk azért, hogy
elmondhassuk: „ él még a nemzet e hazán!”
Hernád Sándor, diakónus
Derű:
Csata után temették a halottakat. Az orvosok előbb megvizsgálták
őket: „ez meg van halva, ez is, ez is stb. Ezeket el lehet temetni.”
Az ide-oda való cipelésben egy baka föléled, látja hogy mi történik körülötte, s fájdalmas hangon megszólal:
- Bajtársak! Ne temessetek el, hiszen még élek.
Hamar megfelel az egyik egészségügyi:
- Hallgatsz! A doktor úr csak jobban tudja, mint te.
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NEKed, Veled
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) Budapesten
Magyarország rendezheti a következő Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus, mely 2020. szeptember 13. és 20. között kerül
megrendezésre Budapesten. Nagy szó, hogy hazánk is a szervező
országok sorába tartozhat, de még
fontosabb, hogy ez egy nagyszerű
alkalom arra, hogy megújítsuk
hitünket, hitéletünket és aktivizálódjon az egész Egyház. A
szervezés nagy sebességgel halad,
Dr. Fábry Kornél atya vezetésével
kialakult egy kis csapat, mely a
plébániák, plébániai csoportok,
közösségek, egyházi iskolák stb.
képviselőivel együtt a felkészülésben
segít az Egyháznak. Az esemény honlapja már kész, van már logó,
mottó, ima, az első évre pasztorális ötletfüzet készült, és az
esemény himnusza is hamarosan ismert lesz. A „Győzelemről
énekeljen…” kezdetű ének ismerős lehet, az előző, 1938-ban
hazánkban rendezett NEK himnuszaként vált az egyházi énekkincs
részévé. Az akkori esemény tényleg megmozgatta az egész egyházat, a Szentlélek működése érzékelhető volt. Ebben a dinamizáló,
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hitünket elmélyítő hatásban bízunk
most is, de természetesen ebben a mi,
laikus közreműködésünkre is szükség
lesz. A plébániához kötődő csoportok,
közösségek legtöbbje aktívan tudja
segíteni a felkészülést, szükség is lesz
sok önkéntesre majd, de ima
formájában mindenki részt vállalhat
benne. A Kongresszus imáját az Úr
Napjától imádkozzuk majd a szentmisék végén. A budapesti NEK mottója,
”Minden forrásom belőled fakad (Zsolt
87,7)” jelzi, hogy az eucharisztia, Jézus
valóságos jelenléte számunkra a szentségi élet forrása. Mindenkit hívunk, várunk a megújulásban való részvételre!
Dicsértessék az Eucharisztiában köztünk lévő Jézus Krisztus!
Baczó Tamás
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
szeptember végén várható.
Cikkeket, anyagokat a
petrovics.sandor1@t-online.hu

címre várjuk köszönettel.
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Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
Mennyei Atyánk, minden
élet forrása! Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát
értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő
Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük! Ő
Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj

bátorságot, hogy az ő erejét
és örömét elvigyük minden
emberhez! Add, hogy a készület
ideje
és
az
Eucharisztikus Kongresszus
ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki
megújulására szolgáljon!
Ámen.

Kedves Ebneth Csilla és Pálmai Zoli!
A Szent Mihály Plébánia közössége hálás szívvel köszöni meg azt a 20 évet, melyben áldozatos, kitartó, példát és hitet adó szolgálatotokkal oly sok testvérünket tartottatok meg
Jézus közelében.
Köszönjük, hogy mindig számíthatunk Rátok!
Kísérje Isten áldása továbbra is életeteket mindannyiunk örömére!
Kolozsvári Tibor
képviselő testület
elnöke

Urbán Gábor
kanonok plébános

Budapest, Rákosszentmihály 2017.június 18.

Petrovics Sándor
Kovász Egyesület
vezetője
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14. csángó nyár Budapesten
Fogadj be egy csángó
gyermeket otthonodba!
Színes programokról a Kovász
Egyesület gondoskodik
Időpont:2017.augusztus 16-23.
Információ, jelentkezés:
Petrovics Sándornál
06 30/655 92 71
petrovics.sandor1@t-online.hu

Linkajánló
A Plébánia megújult honlapja: www.rakosszentmihaly.hu
A 90 éves Szent Mihály cserkészcsapat: 929szentmihaly.hu
Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola: www.neriiskola.hu
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus: www.iec2020.hu
Napi evangélium: www.evangelium365.hu
Esztergom-Budapest Főegyházmegye: www.esztergomi-ersekseg.hu
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14. csángó nyári tábor programja (aug. 16-23.)
1. nap, aug.16. szerda
Délután érkezés Moldvából autóbusszal (Templom tér)
2. nap, aug. 17. csütörtök
Mátyásföldön az Erzsébet-ligeti strandot látogatjuk meg
3. nap, aug.18. péntek
Parlamenti látogatás és a Szent István Bazilika megtekintése
4. nap, aug. 19. szombat
Délelőtt a Fővárosi Nagycirkusz műsora megtekintése.
Este 18 órakor kezdődik a Csángó Est a Rákosszentmihályi templomban.
Szentmise, éneklés, csángó gyerekek műsora majd vacsora a befogadó és
támogató családokkal a plébánián. Táncház.
5. nap, aug. 20. vasárnap
Szent István napi szentmise a Bazilika előtti téren, Szent Jobb Körmenet.
6. nap, aug. 21. hétfő
Kirándulás. Program: Esztergomi Bazilika, visegrádi Salamon toronynál lovagi torna, ebéd a Palotaházban, játék a bobpályán.

7. nap, aug. 22.kedd
Budapest látnivalói föntről és a Dunáról. Gellérthegy, Sziklatemplom, Dunai
hajózás, Margitsziget.
8. nap, aug. 23. szerda
Találkozás a plébánián reggel 7-8 óra között. A busz este indul Moldvába.
Szervező: Kovász Egyesület

Információ: Petrovics Sándor, 30/655 92 71 petrovics.sandor1@t-online.hu

