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Ismeretlen szerző: Fizetve!
A sátán még most is kísértget,
A minap elém tett egy jegyzéket.
Melyben bűneim hosszú sorba,
Egyenként is fel voltak írva.

Hát mi lenne? – mondta nevetve.
Nem juthatsz el az örök életre.
Az üdvösségből ki vagy zárva!
S én zokogtam, mint elítélt árva.

Elém tette, s rám vigyorgott.
Jaj, Istenem! Minden ott volt!
Minden bűnöm, s vétkem felírva!
Mi lesz velem? – kérdeztem sírva.

Ekkor valaki hozzám lépett,
S keresztülhúzta a jegyzéket.
De a keze át volt szegezve,
S vérével írta alá: FIZETVE!

A gitáros Passió “belülről”
Pár hónapja már nemcsak a
Szent Mihály Énekkarnak, hanem
templomunk Pálmai Zoli vezette
gitáros kórusának is tagja vagyok.
Tavaly még Gábor atya ifjúsági
kórusnak nevezte. Gyanús, hogy
belépésem óta használja az új
titulust.
Eddig csodálva hallgattam a
virágvasárnapi passiójukat, illetve
énekeltem
a
padból
velük.
Tudtam, hogy a templomban nem
volt olyan ember, akit a zenével
csodálatosan kifejezett tartalom
ne ragadott volna magával.
De most, a kórussal együtt
felkészülve, és a dramaturgia
részeseként
még
mélyebben
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élhettem át a győzelmes jeruzsálemi bevonulás és a megalázó,
fájdalmas, Golgotára vezető út közötti óriási kontrasztot. Egészen
megdöbbentő volt belülről a Passió!
Más volt így a befejező zene utáni levegő vételt megállító csend. És
most láttam is a “közönség” arcát, a férfiak és nők tekintetét, a
gyerekek eltátott száját, a könnybe lábadt szemeket.
Azt hiszem ezt hívják evangelizációnak.
Hasznosi Babi

NEKtár
Közép-pesti plébániák Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészítésére
delegált küldöttei, egy esztergomi jó példa nyomán, egy - a felkészülést segítő - újság létrehozását határozták el. Ennek segítségével többekhez eljuthatnak a készülődés hírei, és az Eucharisztiával kapcsolatos elmélkedések, írások. A lapot minden hívőnek szántuk, köztük gyerekeknek, kamaszoknak és
internetet kevesebbet használó idősebb testvéreinknek is. Öt, majd később
hat plébánia (köztük Rákosszentmihály) küldötteiből alakult egy mintegy tíz
fős szerkesztő csapat, melyben
ki-ki cikkek, hírek gyűjtésével,
írásával, szerkesztéssel, ötleteléssel, vagy lektorálással veszi ki
részét a lap elkészültében.
Az első szám a múlt hónapban
már eljutott kinyomtatott formájában az érdeklődőkhöz, és már a plébánia
honlapján is megtekinthető. Évente 4-5 megjelentetést tervezünk, a következő szám Pünkösdre várható. Aki írna cikket a lapba, esetleg a szerkesztésben
is részt venne vagy csak építő megjegyzése lenne a laphoz, az a nekujsag@googlegroups.com címre írhat. Előre is köszönjük!
Baczó Tamás
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Szentmihályi Estékről ...
Évekkel ezelőtt fedeztem fel ezt a sokszínű, tartalmas feltöltődést,
kikapcsolódást adó sorozatot a rákosszentmihályi plébánia
közösségi házában. Azóta hónapról-hónapra érdeklődéssel várom a
következő előadót.
A téma vagy a vendég népszerűsége, ismertsége tükröződik a
látogatók
számán,
ami érthető. Gyakran
tapasztaljuk, hogy "egy
gombostűt sem lehet
leejteni" a teremben. A
hangulatról már nem is
beszélve...
Ezt ki kell próbálni!
Mint legutóbb Petrás
Mária és Döbrentei
Kornél
előadásakor.
Mária
csendes,
mosolygós, derűt árasztó személyisége, csengő, szép énekhangja és
Kornél meggyőződéssel, hatalmas tudással, hazaszeretettel megtartott
beszéde közben és után szinte izzott a levegő a teremben. Úgy
fogalmaztam: nekem ezzel megkezdődött az idei március
tizenötödikém.
Csak azt tudom kívánni magunknak, hogy az egészet hatalmas szívvel
szervező Petrovics Sándor sokáig tudja folytatni ezt a munkát a XVI.
kerületi Önkormányzat anyagi támogatásával.
Nacsa Mária
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Pió atya jövendölése Hazánkról:
"Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű
madár fog kirepülni.
Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan
dicsőségben lesz részük.
Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az
emberiségre.
Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a
magyaroknak és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós
oltalmát országukra!"

Kedvenc versem - Reményik Sándor: Békesség Istentől
Nincs nyugalom, nincs nyugalom, - a
szív,
Amíg ver, mindörökre nyugtalan.
De mindörökké nyughatatlanul,
Istentől mégis Békessége van.
Nyugalma nincs, de Békessége van.
Békesség Istentől.
Nincs nyugalom, nincs nyugalom, vihar,
Örök hullámzás a víz felszíne.
De lent a mélyben háborítlanul
Pihen a tenger s az ember szíve,
Hadd hullámozzék a víz felszíne.
Békesség Istentől.
Nincs nyugalom, nincs nyugalom, - s
ez a
Nyugtalanság, mint a járvány, ragad.
Te sugarazd szét békességedet
És szóval, kézfogással másnak add.

Az Isten Békessége is ragad.
Békesség Istentől.
Reggel mondd, délben mondd és este
mondd
A Feltámadott első, szép szavát.
És ragyogóbbá lesz a reggeled
És csillaghímesebb az éjszakád.
És békességesebb az éjszakád.
Békesség Istentől.
Békesség Istentől: mi így köszönjünk,
Hogy köszöntésünkben lélek legyen Vihartépett fák ágainkon mégis
Vadgalamb búg és
Békesség terem.
Békesség:
köszöntésünk ez
legyen.
Békesség Istentől.
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Színházajánló: Bizánc
Herczeg Ferenc egyik legtöbbet játszott, mesterien szerkesztett történelmi színműve 1453. május 29–én zajlik, Konstantinápolyban, a keleti
keresztény birodalom központjában, azon a napon, amikor a város, s
vele a birodalom elbukik. A világtól elvonult Konstantin császár és a
világot a saját hasonlatosságára formáló Mohamed, török szultán közt
folyik a harc a hatalomért. Vajon miért esik el,
miért válik a mohamedán invázió martalékává a
keresztény birodalom? Az erőszakos betolakodókkal szemben kevésnek bizonyul a megbocsátást hirdető keresztény kultúra? A történelem ismétli önmagát; párhuzamos helyzeteket teremt,
hiszen ma is ezt a veszélyhelyzetet éljük újra. A
bizánci birodalom végjátéka ez, ahol mindenki,
aki meg akarja menteni az életét, az új uralkodó,
Mohamed mellé áll. A mohamedán haderő azonban oly sikeres, hogy elpusztít mindent, ami a
régi kultúrából marad, legyen az ember, tárgy,
vagy vallási kegyhely. Két politikai rendszer és
hitvilág összeütközése zajlik, melyből nem lehet
tudni, hosszú távon ki kerül ki győztesen: a régi,
vagy az új, a hangos, vagy a néma, az erőszakos, vagy a belenyugvó…
Kép a közelmúltból...

Egyházközségi kirándulás
2017. szept. 29. MiskolcDiósgyőr - Lillafüred.
Marton Ferenc felvétele
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Ünnepeink — Gyümölcsoltó Boldogasszony
Gyümölcsoltó Boldogasszony, (Annuntiatio Beatae Mariae Virginis, márc. 25.)
a megtestesülés, Isten Fiának Mária szűzi méhében történt fogantatásának
ünnepe. Idén — rendhagyó módon —
Virágvasárnap március 25-re esett így
április 9-én tartja az Egyház. 9 hónappal
Jézus születése előtti nap, melyen Gábor
főangyal megvitte Názáretbe Máriának a
megtestesülés örömhírét. Az ünnepet
692-ben említik először, amikor a trullai
zsinat helyesnek ítélte nagyböjtben
történő ünneplését. Eszerint már hosszú ideje ünnepelhették. A történelmi
gondolkodás Jézus születésétől visszaszámlálva határozta meg az ünnep
dátumát: így lett a napja XII. 25-től számolva III. 25. Rómában. Az ünnep
ihlette az Üdvözlégy és az Úrangyala imádságokat. Országszerte általános
szokás, hogy Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén kell oltani, szemezni a
fákat, hiszen Szűz Mária is most fogadta méhébe Jézust.
Forrás: Magyar Katolikus Lexikon
Derű:
„Szőke nő” és Szent István
Egy szőke és egy barna nő utazik a vonaton, szembe velük egy szakállas
öregúr olvasgat. A szőke odasúgja a barnának:
– Te, ez itt szerintem Szent István.
– Te hülye vagy? Ő már ezer éve meghalt!
Ebben a pillanatban belép az ajtón egy idős úr és elkiáltja magát:
– Szervusz István! Ezer éve nem láttalak!
Mire a szőke nő:
– Na? Ki a hülye?!
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Húsvét előtti visszatekintés a Nériből
Isten iránti hálával nyugtázhatjuk, hogy mozgalmas, eredményes és sikeres
hónapokat hagytunk magunk mögött.
Hitéleti
A második félévben három alkalommal vett részt az iskola teljes közössége
hétköznap szentmisén a Szent Mihály templomban: Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, Hamvazószerdán és a lelkinapon.
A nagyböjti időszakban péntekenként, az iskola tornatermében Urbán Gábor
plébános atya vezetésével az iskola teljes közössége együtt imádkozta a keresztutat.
Március 27-én, kedden nagyböjti, tanulói lelki napot tartottunk. A Szent Mihály templomban keresztúttal kezdtük a napot, majd a kerület plébánosaival,
ill. három vendég atya, és két szerzetes nővér vezetésével tartott foglalkozásokon készítettük fel tanulóinkat húsvétra, ill. a szentgyónásra. A foglalkozások
után hat atya gyóntatta a diákokat, majd szentmisével zártuk a lelkinapot.
Közösségi
Februárban tartott SZMK értekezleten a szülői közösség új elnököt választott
Jánosi Rita személyében. Köszönet a szolgálat vállalásáért.
A 2017-2018-as tanévre történő felkészülés keretében
"közös felelősségünk" mottóval, augusztus végén tartottuk első közösségi napunkat, az iskola közösségeinek
(tantestület-plébánia-szmk-alapítvány) képviselőivel. A
februárban tartott második közösségi napunkat
„felelősség közösségünkért” mottóval tantestületi közösségünk „sorainak” rendezésére szántuk, melynek helyszíne Kismaroson, a Ciszterci Nővérek Boldogasszony
Háza Monostor volt. A napot Urbán Gábor plébános atya
által celebrált szentmisével kezdtük, majd átbeszéltük,
megvitattuk az előzetesen felvetett témák egy részét, melyekre a hétköznapi feladatok mellett nem tudtunk időt,
Simon András grafikája
figyelmet szánni. A vendéglátó ciszterci nővérekhez
csatlakozva délben részt vettünk a napközi imaórán, majd a Monostor éttermében elköltött ebédet követően, délután folytattuk a tantestületet érintő kérdések megbeszélését.
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Március 14-én iskolai keretek között emlékeztünk meg 1848. március 15.
170. évfordulójáról. Az ünnepi műsort - hagyományainkhoz híven – a mindenkori 5. évfolyam készítette, Egyházi Bernadett tanárnő betanításában. A
diákok megelevenítették a nap eseményeit, majd pedig a nemzeti lobogó trikolorjának magyarázatával és a Himnusz soraival zárták megemlékezésüket.
Március 28-án tantestületi szakmai napot tartottunk. Az idei téma a tantárgyközi kapcsolatok, ill., a kooperatív tanítási/tanulási technika. A napot egy
szakmai előadással kezdtük a humanisztikus kooperatív tanulásról. Az előadó:
dr. Benda József szocializációkutató, társadalompedagógus volt, majd ezután
következtek az előre felvett órák vetítése, majd az óramegbeszélések.
Előkészület a következő tanévre
Készülendő a következő tanévre, az elmúlt hetekben megtartottuk a beiskolázási menetrendünk szerinti családi iskolakóstoló napot és az előkészítő foglalkozásokat, melyeken nagy volt
az érdeklődés. A
szülőket tájékoztattuk az iskola
értékrendjéről és
nevelési elveiről,
valamint a beiratkozás
feltételeiről. Kihirdettük, hogy a
következő tanévben
Konczili
Eleonóra az 1.a,
Pótiné Bacskai
Katalin pedig az
1.b osztálytanítója lesz. 85 érdeklődő családból 74 vett részt a 4 előkészítőn,
nehéz döntési helyzet elé állítva ezzel az iskola vezetőségét, hiszen csak két
első osztály tud az iskola indítani. A fentiekből következően nem tudunk minden jelentkezőt felvenni.
Tanulmányi
Diákjaink ebben a tanévben is komoly sikereket értek el különböző (kerületi,
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egyházmegyei, területi) tanulmányi versenyeken. Többen tovább jutottak területi és országos fordulókba.
A 2017-es évi Országos kompetenciamérés keretében matematika tantárgyból ismét kiemelkedő eredményt ért el iskolánk. Ezzel egy 6. osztályos diákunk az egyházmegye iskolái közül a legjobb eredményt érte el.
Technikai feltételek javulása
• Szülői támogatásból elkészültek az iskola udvarán a kültéri padok;
• Sporteszközöket vásároltunk és újítottunk fel;
• Kültéri játék és sporteszköztárolót építettünk az iskola udvarán;
• Felújítottuk a sportudvar kialakításakor elbontott szaletlit, melyet a tavaszi
szünet után használatba vehetnek a diákok;
• Kezdeményeztük az új telken egy új épület építését, melynek első hatósági
lépéseit megtettük.
Előretekintő
Örömmel adok hírt arról, hogy kerületünk katolikus közösségének régi álma
válhat valóra azzal, hogy az egyházmegye kezdeményezésére elkezdődtek a
katolikus óvoda alapításának szervezési munkálatai.
Az EKIF vezetője, Gyetván Gábor főigazgató atya személyesen egyeztetett
kerületünk vezetőjével, Kovács Péter polgármester úrral a lehetséges helyszínről.
Tyukász Mihály Tamás igazgató

Szentmihályi Életünk
A Rákosszentmihályi Római Katolikus Plébánia lapja
Főszerkesztő: Petrovics Sándor,
petrovics.sandor1@t-online.hu

A következő szám megjelenése
júniusban várható.

Tördelőszerkesztő: Baczó Tamás
Plébánia:
1161 Budapest, Templom tér 3.
Telefon/Fax: 405-5869
Weboldal: www.rakosszentmihaly.hu

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

címre várjuk köszönettel.

Szentmihályi Életünk

11

12

Szentmihályi Életünk

Színházajánló: Egri csillagok
Gárdonyi Géza és Zalán Tibor művét a Nemzeti Színház és a
Magyar Nemzeti Táncegyüttes közös produkciója mutatja be,
Vidnyánszky Attila rendezésében. Színlap.
Hősökre, példaképekre ma is szüksége van a fiataloknak. A nagy
tettek, nagy érzelmek ma is megmozgatják a fantáziájukat. Úgy érzem,
fontos, hogy a mindennapokból kiszakadva, a gyorsan változó,
bizonytalanságokkal teli, igazodási pontokat nem nyújtó világunkban
tiszta történeteket is el tudjunk mesélni.
Gárdonyi regénye igazi nagy történet: szerelemről, hűségről (és
árulásokról), bátorságról, hazaszeretetről, hősiességről, a felnőtté
válásról...
Nem a regény színpadi adaptációjára
készülünk.
Egy
különleges
nézőpontot
keresünk,
amelyből
érvényesen
mesélhetjük
el
a
fiataloknak Gárdonyi Géza által
megírtakat.
Úgy,
hogy
mind
megjelenjenek azok az érzelmek,
tettek és kalandok, amelyek a regényt olyan élvezetessé teszik. Egy
csapat várbeli gyerek szemszögéből látjuk majd a történetet, akik egy
biztonságos helyről figyelik az eseményeket (hová a felnőttek zárták
őket, nehogy bajuk essen az ostrom során)… Az ő szemükkel látjuk a
felnőttek – Bornemissza Gergő, Cecey Éva, Dobó, Jumurdzsák és
többiek – történetét.
Forrás és kép: nemzetiszinhaz.hu
Derű: A gondos egyházfi
Haldoklik az öreg székely és végrendeletet csinál. Hagyományoz mindenik fiának, hanem a végén eszébe jut, hogy õ hitközségi ember is.
Mint jó egyházfi rágondol az egyházi emberekre:
- Azt a tinót, aki a tavaszon a havasba elvesze a szántás előtt hat héttel, hagyom az eklézsiának. Ha pedig megkerül, legyen a Mihály fiamé.
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Morzsák—Rákosszentmihály történetéből
Templomunk építése:
A lélekszám növekedésével, a nagy távolságok és a templomépület hiánya
miatt az 1884-ben épült kéttantermes Csömöri úti ó-iskola nagyobbik
tantermét 1890-ben kápolnává alakították, és itt tartották a vasárnapi
szentmisét meghívott papokkal. A kápolna hamarosan szűknek bizonyult.
1899-ben templomépítő bizottság alakult, országos gyűjtést indítottak új
templom építésére. Az 1901-ben meghirdetett tervpályázaton a 16 pályamű
közül Módl Lajos neoromán-neogót tervét fogadták el. A kivitelezésre
Paulheim Ferenc mátyásföldi építész kapott megbízatást, és 1902-ben
hozzáfogott az építkezéshez. Az alapkőletételre június 8-án került sor, ekkor
már a főfalak készen álltak. A gyors ütemben elkészült templomot 1902.
október 5-én, a templombúcsú napján Matejkó Vilmos kerületi esperes
áldotta meg "Isten dicsőségére és védőszentünk, Szent Mihály főangyal
tiszteletére". 1937-ben kibővítették a templomot Szabó József tervei alapján,
Lantos András kivitelezésében.
Ekkor nyerte el jelenlegi
méreteit. 1937. október 17-én
szentelték fel. Az új szentély
alatti részen kriptát alakítottak
ki. A II. világháborúban
megrongálódott a templomtorony és a tetőzet, az ablakok
betörtek. 1946-ban helyreállították a háborús sérüléseket,
1954-ben került helyére az
újonnan készült oltárkép. 1960
-ban dr. Szabó Imre püspök felszentelte, konszekrálta a templomot. Abban az
évben készült a Szent Anna oltár is. 1970-1978 között a templom
felszerelésének korszerűsítése, javítása és a belső festés készült el. Az új
liturgikus tér 1976-1978 között Bozó Gyula tervezésében és kivitelezésében
készült. 1995-ben külső felújítást, templomajtók festését, és tető felújítást
végeztek. 2000-2001-ben került sor az elektromos hálózat felújítására, új
világító testeket és új hangosító berendezést kapott a templom. A torony teljes
külső felújítása 2005-ben történt.
(A következő számban folytatjuk.)
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Most ölik meg Európát, és bennünket, keresztényeket is!
A SzegedMa-nak nyilakozott Kiss-Rigó László püspök.
Egyre többször lehet hallani a hírekben a mai, modern kori keresztényüldözésről.
Mennyire valós kép ez? Tényleg félniük kell manapság Krisztus követőinek?
Egyáltalán nem kell, nem szabad félniük. Korábban úgy tudtuk, hogy főleg
szélsőséges muzulmán közegben érik súlyos támadások a keresztényeket, sok
áldozattal. Ma már nem csak így van! A keresztényeket nem „valahol messze
üldözik”, hanem már itt, a szomszédban. Őszintén és döbbenten csodálkozom
azon, hogy európaiak tudatosan tagadják meg identitásukat, keresztény
gyökereiket, és még csak erkölcsi felelősséget sem éreznek. Manapság sokkal
nagyobb hírt jelent az, ha egy állatfajt valahol a kihalás veszélye fenyegeti, mint
ha ezer keresztényt lemészárolnak.

Szentmihályi Életünk
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A keresztényüldözés tehát már itt van Európában, itt van az európai emberek
között. A legnagyobb baj pedig az, hogy azok művelik a leginkább, akik maguk is
keresztény gyökerekkel rendelkeznek, európaiak, de megtagadják saját
identitásukat. Ami pedig felfoghatatlan, hogy ezek az emberek még örülnek is
annak, hogy önpusztítók.
Húsvét után egy héttel választás lesz Magyarországon. Nem lehet függetleníteni
az ünneptől. Ez mennyire szerencsés így?
Értelmes, keresztény, hívő ember nem akarja egyáltalán függetleníteni magát a
környezetétől, sőt kötelessége a környezetében is tanúságot tenni az értékeiről.
Egy politikai választás egy közösség életét, jövőjét alapvetően meghatározza. A
keresztény, hívő ember pedig kiáll az értékek mellett, ami a család, a házasság, az
emberi élet méltósága, a munka becsülete, a hazaszeretet, az egészséges
nemzeti identitás, vagy a szolidaritás. A keresztény embernek tehát nem jelent
dilemmát a választás. Az már sokkal inkább, hogyan kezelje azokat az
embereket, vagy „filantrópokat”, akik anyagi érdekből, vagy pusztán csak
tévedésből olyan eszmékért küzdenek, amely egyértelműen veszélyesek
Magyarországra és az európai, keresztény közösségre is. A nemzeti identitás
feladása, az uniformizálás ugyanis káros, és a vége nem lehet más, mint nemzeti
öngyilkosság. Sokan pedig ebben örömmel és önként vesznek részt, mert nem
látják (vagy nem akarják látni), hogy ezzel „megölik” Európát és benne
bennünket keresztényeket is.
A mai világban van még üzenete a Húsvétnak? Vagy ez is már csak egy sima
ünnepnap lett, amikor nem kell dolgozni?
A Húsvét üzenete örök, de hogy ki hallja meg, az függ attól, milyen füle van. A
hívő emberek számára ez az Ünnepek Ünnepe, a Föltámadásé: Krisztus
győzelmének ünnepe. Manapság inkább a Karácsony vette át a főszerepet, de
ettől még a keresztények számára a Feltámadás Ünnepe a legfontosabb. A
Húsvét az élet értelmét jelenti és a végső győzelmet, aminek a részesei vagyunk.
Krisztus győzelme pedig olyan erőforrás, amiből táplálkozhatunk. Csak rajtunk
múlik, hogy ebből mit hozunk ki.
Kibedi Péter cikke (https://szegedma.hu/2018/03/most-olik-meg-europat-esbennunket-keresztenyeket-is)
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Nemde te is az Ő tanítványai közül vagy?
Választás, április 8.

Az április 8-i választás kapcsán Dr.
Csókay András idegsebész pár gondolatát idézzük.
„Mik .. a fő irányok egy ország életében? Isten, család, haza, így, sorrendben. Ha van szép istenkapcsolatod, jó lesz a családdal való kapcsolatod, amiből következik az erős nemzet.
… Európa elhagyta a keresztény gyökereket, a családok felbomlása mérhető, a nemzetek széthullásának jelei
már láthatók. … Ahol templomok
százait zárják be az Isten iránti közönyösség miatt, veszélyesebb, mint a
harcos ateizmus, mert az előbbutóbb falnak megy, de a vallástalan
kényelem utáni kóros vágy megöli a
lélek frissességét, és a teljes pusztulásba visz.”
Parlamenti választás előtt belső erőre van szükségünk „amely az elmélyülésre, megtisztulásra kellene, az
igazi imára. Ez még hiányzik.”

Szeretett Testvéreim!
Április 8-án sorsdöntő választás előtt
áll Országunk. A kérdés már messze
nem pártpolitikai: keresztény megmaradásunk, kultúránk, értékrendünk,
biztonságunk, jövőnk megőrzése a
tét!
Európa lelki és nemzeti romhalmazát
látva összeszorul a szívünk: elkerülhetjük-e mi, magyarok még mi mindezt?
Szűzanyánk fatimai üzenete alapján
erre csak akkor van remény, ha az Általa mutatott, egyetlen helyes útra
lépünk: bűnbánat, ima, engesztelés,
megtérés.
Az idő sürget. Mindezt még ma el kell
kezdenünk! Ha így teszünk, remélhetjük, hogy eljön az az idő, mikor megvalósul Pio atya jövendölése Hazánkról (ld. 5. oldal).
Ezért imádkozva szeretettel kérem
felelős döntésedet:

„Imádkozzunk, és legyünk bölcsek!”
A hívek figyelmébe ajánljuk a plébánia megújult
honlapját, ahol a legfontosabb hirdetések,
programok naprakészen olvashatók:
www.rakosszentmihaly.hu

Petrovics Kinga

