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    Te kinek tartasz engem? 
 

T 
e kinek tartasz engem? - 
kérdezi Krisztus Jézus, 
amire választ vár, majd 

„leszögezi”: „Ha valaki követni 

akar, tagadja meg magát, vegye 
fel keresztjét és kövessen! Mert 
aki meg akarja menteni életét, el-
veszíti azt, de aki elveszíti életét 
értem és az evangéliumért, meg-

menti azt.”  

A mai „ösztönsimogató” korszel-
lem egy sajátos menekülési élet-
módot kínál a való-
ságtól: felejtsd el a 
hétköznapokat a 
kellemes és szóra-
koztató szabadidő-
vel, mámorral, mint 
életcéllal! A munka, 
az alkotás (a terem-
tés művében közre-
működés) örömé-
nek helyére a való-
ságot feledtető él-
ményhajszolás, 
szórakozás, evés-ivás, zajos dí-
nomdánom kerül (pl. ilyen a feszti-
válok túlnyomó része, amelyek 
felszínes volta nem segíti az em-

beri kapcsolatokat). Az értékek 
helyébe kerül a gagyi az élet min-
den területén. Gagyi hitek, gagyi 
remények és gagyi szeretetpótlé-
kok.  

Sem „habzsolással”, sem redu-
kált, beszűkített („lehúzott redő-

nyök mögötti”) léttel nem 
„menthetjük meg az életünket”.  
Az igazi Krisztus-i értelmű szabad 
(„liberális”) élet („az igazság tesz 
szabaddá”) helyett az Istent kizár-

ni akaró, embert-istenítő divatos 
ultraliberális „hitek” célja a keresz-
tény értékek (amelyek az emberi 
lét alapértékei: az élet értelme, 
kezdete és vége, az emberi kap-

       Szentmihályi 

    É l e t ü n k  
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Hatalmas fül... 

csolatok, házasság, család…) fel-
számolása.   

A lélekrombolás szomorú ered-
ménye az észben és szívben el-
torzult „emberalatti” tenyésző lét. 
A Krisztust követő ember vállalja 
az élet keresztjeit: áldozatos ön-
megtagadás, ellenségszeretet, 
megbocsátás… Ezekkel felelős 
Istennek, akinek majd elszámol. 
De nem mindegy milyen Istenben 
hisz az ember! És a nem hívő ki-

nek felel? Csak a saját lelkiisme-
retének - ami pedig „elromolhat”!  
Primitív és téves az a gondolko-
dás, amely az örök életet csak a 
„földhözragadt” élet szenvedés-
mentes, élvezetes meghosszab-
bításának kívánja és reméli. Az 
élet, az egész-ség, nagy érték, de 
a legnagyobb érték az örök bol-
dog létforma. Erre hív Jézus 
Krisztus.  

Szentiványi Imre diakónus  

Pál József Csaba új temesvári püspök meséli: 
A püspökszenteléskor a híveknek kiosztott kis 

képen a védőszentem, Szent József egy sajá-

tos ábrázolása volt látható. József hatalmas fül-

lel szerepelt rajta. E szimbolika arra tanít ben-

nünket, hogy figyeljünk oda a másik emberre.  

Egyszer egy férj fogalmazta meg ezt nagyon 

pontosan, amikor azt mondta nekem: „Ha a fe-

leségemmel véleménykülönbség, vita alakul ki közöttünk, nagyon oda-

hallgatok rá, mert tudom, hogy a Jóisten csak az igazság egy részét 

mondta el nekem, a többit pedig a feleségemnek.” Ha odahallgatunk 

egymásra, akkor teljesebb igazságra juthatunk el – ez igaz a püspökre 

és a világi hívőre egyaránt. Mert így tudjuk Isten terve szerint kiegészí-

teni, segíteni egymást. Fontos, hogy mindig hallgassak Istenre, de az 

Úr legtöbbször a másik emberen keresztül akar szólni hozzánk. 

 
A hívek figyelmébe ajánljuk a plébánia megújult 

honlapját, ahol a legfontosabb hirdetések, 
programok naprakészen olvashatók: 

 www.rakosszentmihaly.hu  

    

http://www.rakosszentmihaly.hu
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    Morzsák — Rákosszentmihály történetéből  

Templomunk leírása, 2. rész: 
 

A keresztút készítője Kuff Ferenc szobrász. A templom építésével egy időben 
készítették, és 1903-ban szentelték fel. 
Az üvegablakok Waltherr Gida műhelyében 
készültek. Az eredeti ablakokból sajnos csak 
kettő élte túl a háború viszontagságait. A két 
hátsó, 1903-ból eredeti állapotban megma-
radt üvegablak Szent Katalint és Szent Józse-
fet ábrázolja. A háború alatt kitört ablakok 
pótlása Palka József műhelyében készültek: 
Szent Lászlót, Szent Ilonát, Szent Istvánt, a 
másik oldalon Szent Alajost és Szent Margi-
tot ábrázolják.  
A templomnak két harangja van, az egyik 
Szűz Mária, a másik Szent Mihály tiszteletére 
szólal meg, Thury János műhelyében készül-
tek 1903 és 1904-ben.  
Orgonája 1906-ból Rieger Ottó budapesti 
gyárából származik. 1984-ben Váradi Ottó 
orgonaépítő, majd 2013 és 2016 között a 
Prestant Orgonaépítő Bt.  teljesen felújította.  
1996 márciusa óta lehetőség van a templomban urnás temetkezésre. 
A templomban elhelyezett szobrok: Baloldalon elől találjuk Lourdes-i Mária 
szobrát.  A templom bejárata közelében Szent Rita, Szent József és Szent An-
tal szobrai állnak. 
2002-ben újjáépült a templom közelében álló plébánia épülete, plébános 
lakással, irodával, közösségi helyiségekkel, hittan termekkel. Az épület egy-
házmegyei, önkormányzati támogatással és a hívek jelentős anyagi támoga-
tásával valósult meg, és otthont ad a közösségi és hitéleti tevékenység külön-
böző formáinak. 

(A következő számban folytatjuk.) 
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Levezető elnök: Dr. Horváth Attila alkotmánybíró 

Előadók: Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek és Dr. Krajsovszky Gábor egyetemi 
docens 

Meghívott vendég: Nyáry Éva festőművész  

További program: 
17:00: Mindszenty Emlékplakett átadása 

18:00: Szentmise   
18:45: A bíboros úr szobrának megkoszorúzása 

 

Helyszín: 1161 Budapest,  
Templom tér 3.  

Rákosszentmihályi Plébánia  
 

Ideje: 2018. október 27. szombat 
15:30 - 19:00 óráig 

Szeretettel várja a bíboros úr  
tisztelőit a Hittel a Nemzetért  

Alapítvány 
Fő támogatónk a Budapest Fővá-

ros XVI. Kerületi Önkormányzata 

Konferencia — Mindszenty József hercegprímás  
kiszabadulásának emlékére  

 Uram, már Rád találtam, mégsem adtam el mindenem, a rossz 

szokásaim, hibáim, kicsinyességem, melyek gátolnak abban, 

hogy egészen a Tiéd legyek. Ne menj el tőlem, legyél segítsé-

gem, győzz bennem a rossz felett, mert nem vágyok másra, 

csak hogy a fényed uralkodjék bennem.  

Köszönöm, hogy kincs vagyok a szívedben, segíts, hogy kincs-

csé váljak mások számára.  
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Ember, ne félj a rossztól!  
Arkangyal áll a poszton,  
Van, aki hallja hangod:  
Szabadíts a gonosztól.  

 

Ne félj a fájdalomtól:  
Nem kontár kése koncol,  
Próbált sebész az Isten;  
Megifjodol, ha boncol.  

 

A bűnt se féld: a pázsit  
Gyomot is hajt, ha ázik.  
Ravasz művész az Isten:  
A rossz is jót csírázik.  

 

Még magadat se féljed:  
Isten kezén a mérleg.  
Ha még oly semmi volnál:  
Majd megnagyít a Lélek.  

Ha napba, holdba lőnek,  
Örülj a szép erőnek:  
Minden javára munkál  
Az Istent szeretőnek.  

 

A kék magasba nézz föl,  
Ne kérdd, hogy meddig érsz föl.  
Egyet pillant az Isten,  
És egész lesz a részből.  

 

  A halál is csak ennyi:  
  - Ne félj elébe menni -  
  Édesapád az Isten,   
  Röpül eléd, ölelni.  

    Kedvenc versemimből - Sík Sándor: Ne félj! 

 

A következő szám megjelenése 
novemberben várható. 

 

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

és a baczot@gmail.com 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 

   Weboldal: www.rakosszentmihaly.hu  

mailto:petrovics.sandor1@t-online.hu
mailto:baczot@gmail.com
mailto:petrovics.sandor1@t-online.hu
http://www.rakosszentmihaly.hu
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Kirándulás szentek, hősök útján  

Buszos kirándulást szervez az Árpád-

földi Kulturális Egyesület, a Kovász 

Egyesület, és a Tóth Ilonka Szülőházá-

ért Alapítvány 

Időpont: 2018. nov. 17. szom-

bat 

Útvonal: Litér: megemlékezés 

Bódi Mária Magdolna vérta-

núságának helyszínén és sírjá-

nál. Tótvázsonyban,  ebéd és 

borskóstolás Pázmándi Attila 

meghívására. Veszprémben, a 

királynők városában, dr. Brusz-

nyai Árpád emléktáblájának 

megkoszorúzása. Egész napos utunk 

Mindszenty József, Brenner János vér-

tanú, Bódi Mária Magdolna vértanú, 

Szent Imre herceg, boldog Gizella ki-

rályné nyomdokain, az Ő tiszteletükre 

történik. 

   Ha időnk engedi: Várpalotán Thury 

György várának megtekintése, mely a 

Dunántúl „egri vára”. 

Felelős:  

       Balázs Gyula és Petrovics Sándor 

Jelentkezés, információ:  

      Petrovics Sándor: 06 30 655 92 71 

Templomunk és településünk búcsúünnepén, 2018. szeptember 30-

án, a vasárnap 10 órai ünnepi szentmisét Gájer László atya, a Páz-

mány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának tanszékvezető 

filozófiatanára celebrálja a Rákosszentmihályi Plébániatemplomban.  

A déli harangszót követve kerületünk óvodás és iskolás csoporjai szí-

nes műsorral köszöntik a résztvevőket. 

A műsor szervezői: Rákosszentmihályi Plébánia és a Kovász Egyesület 

Szentmihályi búcsú  
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Egyházközségi Kirándulás 2018. 

Június 26-27. Celldömölk, Sárvár, 

Szombathely, Kőszeg 

Június 26-án derűs napos reggel 

indultunk el busszal Celldömölk 

felé a kis-máriacelli búcsújáró-

helyre. Kiss Ernőné Szekér Kata-

lin a plébánia munkatársa kedve-

sen fogadott bennünket, körbeve-

zetett, és közben elmondta a 

templom történetét. Megemlítette 

a „kútásó csodás gyógyulását”, 

akinek munka közben a fejére 

esett a sziklakő, de ebből keletke-

zett sérüléséből csodálatos mó-

don felépült. Megtekinthettük a 

fent említett 12 kg-os sziklakövet, 

ezen kívül még sok érdekes dol-

got tudhattunk meg a csodatevő 

kegyszoborról is.  

Ebéd után Sárváron a Nádasdy 

várat néztük meg idegenvezetőnk 

kalauzolásával, majd a szállásra 

indultunk, ahol a napi látnivalók 

után jól esett egy kis pihenés min-

denkinek. Még aznap este a sár-

    Egyházközségi kirándulás 
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vári Szent László király templomban szentmisén vettünk részt, melyet 

Gábor atya és Orbán István atya celebrált. Mise után István atya is be-

mutatta a templomot, majd búcsúzóul mindenki kapott tőle egy szent-

képet. Este vacsora, séta majd egy jól eső pihenés következett.  

Másnap 27-én reggeli után indultunk Szombathelyre a Sarlós Boldog-

asszony Székesegyházba. A város kiemelkedő 

műemléke ez a Mindszenty József téren ma-

gasodó templom, melyet 1947. szeptember 7-

én Vas megye szülötte és a Szombathelyi Egy-

házmegye egykori papja, Mindszenty József 

bíboros, hercegprímás (1892–1975) szentelte 

fel. Csoportunk itt szentmisén vett részt, me-

lyet Gábor atya a Madonna-kápolnában celeb-

rált. Mise után tisztelegtünk Boldog Brenner 

János síremléke előtt. majd átsétáltunk a Szily 

János püspök által építtetett palotába. Itt meg-

csodálhattuk a különböző termeket (vörös-szalon, díszterem, Mikes 

vagy sárga szalon, Szent Pál-terem, kápolna) az előszobát, ahol a 

szombathelyi püspökök arcképeit helyezték el. Külön teremben kiállí-

tással emlékeznek Boldog Brenner János vértanúságáról. Megnéz-

hettük János atya személyes tárgyait, és korabeli fényképeket. Lát-

hattuk azt a reverendát, karinget, stólát is, amelyeket a végzetes éj-

szakán János atya viselt.  

A kiállítások megtekintése után megebédeltünk és indultunk tovább 

Kőszegre a Jurisics várba. Itt kétfelé vált csoportunk: az egyik csoport 

a vár külső történelmi helyszíneit tekintette meg, a másik csoport a 

vár belső kiállítását „A kőszegi vár évszázadai” címmel. Az úgyneve-

zett aranyszobában pedig a Kőszeghez kötődő legértékesebb műtár-

gyakat, köztük a Szőlő Jövésnek Könyvét. Ebbe a különleges könyv-

be 1740 óta minden Szent György-napon belerajzolják a Kőszeg kör-

    



 

 

9 Szentmihályi Életünk 

nyéki szőlőkből be-

gyűjtött friss sző-

lőhajtásokat, azaz 

a „jövéseket”. A vár 

megtekintése után 

hazafelé indultunk. 

Ezen a két napon 

érdekes, és tartal-

mas élményekben 

és látnivalókban 

gazdag kirándulá-

son vettünk részt.

        Pálszabóné Bakos Andrea 

Az árpádföldi Szent Anna temp-

lomban Nowaczek Márius atya 

meghívására Wittner Mária sza-

badságharcos tesz látogatást.  

A találkozás időpontja: 2018 

10.14. vasárnap. Vendégünk a 

reggel 8 és 10 órakor kezdődő 

szentmiséken vesz részt.   

11 órakor kez-

dődik egy rövid, ünnepi megemlékezés a Tóth Ilonka 

Emlékház udvarán. Itt kerül átadásra a Tóth Ilonka 

emlékplakett egy tehetséges és példamutató kerületi 

diák számára. 

Szeretettel várja a híveket és emlékezőket  

Máriusz atya és a Tóth Ilonka Szülőházáért Alapítvány 

    Wittner Mária Árpádföldön 
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A Néri 22. tanéve 

A Néri Szent Fülöp Katolikus Általános 

Iskola 22. tanévét kezdte meg szept-

ember 3-án. Hagyományainkhoz hí-

ven az előző vasárnap délután, szept-

ember 2-án gyűltünk össze a Veni 

Sancte szentmisére és tanévnyitó ün-

nepségre. A szentmisét Urbán Gábor 

atya celebrálta, a tanévnyitó ünnep-

séget pedig Dr. Kánnainé Ivony Anna 

kolléganőnk. Négy édes kis elsős sza-

valt el jól érthetően, igen szépen 

hangsúlyozva 

egy-egy versi-

két, tartalmá-

val megmoso-

lyogtatva a 

közönséget.  

Hagyománya-

ink közé tartozik az is, hogy a kis ne-

bulókat ötödikes testvérosztályaik 

tanulói avatják nérissé, melyben a 

tanító nénik is aktívan részt vesznek.  

Az 1.a 30 fős osztályát Konczili Eleo-

nóra és Nagyné Varga Erika vezeti, 

az 1.b szintén 30 fős osztályát pedig 

Pótiné Bacskai Katalin és Turi Kata-

lin. Fáradhatatlanul igyekeznek be-

szoktatni a játékos, nyüzsgő kicsiket 

a mindennapok feladataiba, az isko-

lás lét szépségeibe. 

Az első tanítási napon – az idei tanév-

ben először – nyolcadikos diákjaink is 

meghívást kaptak a katolikus iskolák 

Veni Sancte szentmiséjére, melyet 

Erdő Péter bíboros-prímás-érsek ce-

lebrált.  A Bazilika előtti teret az isko-

latáblákkal megjelent 5000 diák és 

pedagógus töltötte meg.  Felemelő 
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Derű: 

Hazugság 

Így szól a pap a hívekhez: 

– Jövő héten a hazugság bűnéről fogok prédikálni. Hogy megértsétek, miről is 

van szó, olvassátok el Márk evangéliumának 17. részét. 

A következő vasárnap a szószékre lépve megkérdezte a híveket, hányan ol-

vasták el Márk evangéliumának 17. részét. A templomban minden kéz a ma-

gasba emelkedik. 

– Márk evangéliuma csak 16 részből áll – mondja a pap ravasz mosollyal az 

arcán.  – Most pedig hallgassátok prédikációmat a hazugságról! 

látványt nyújtottak a közeli utcákban 

a rendezett sorokban érkező, ünneplő 

ruhás fiatalok (nyolcadikosok és kö-

zépiskolások). 

Az idei tanévet 423 tanulóval kezd-

tük. Új kolléganő is érkezett Halminé 

Juhász Ildikó magyar-francia szakos 

tanárnő személyében, aki nagy lelke-

sedéssel kezdte meg nálunk a ma-

gyartanítást. Korábbi gimnáziumi ta-

nári tapasztalatai hasznosak lesznek 

számunkra a nyolcadikosok továbbta-

nulásánál. 

A Néri 22. tanévére, valamint a benne 

dolgozók és tanulók közös munkájára 

Isten áldását kérjük! 

Borbély-Ragány Gyöngyvér,  

igazgatóhelyettes 
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Hirdetés     
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    San Giovanni Rotondo  

Baczó Tamás felvétele 

Nyáron lehetőségünk volt San Giovanni Rotondo városába is eljut-

nunk. Sokaknak csenghet ismerősen ez a városnév. Ez a harmadik 

leglátogatottabb katolikus zarándokhely ma a világban. Az olaszorszá-

gi Puglia tartomány ezen szép fek-

vésű magaslati városkája a Garga-

no Nemzeti Parkban határán fek-

szik. A környező puszta és nem túl 

gazdag környéken ez a rendezett, 

gazdag település Szent Pio atyá-

nak köszönheti népszerűségét. Eh-

hez a kapucinus szerzeteshez sok 

csoda fűződik és életét rendkívüli 

jelenségek is kísérték. Pio atya tes-

tén megjelentek a stigmák, ezért 

élete nagy részében kesztyűt hor-

dott. Több tanú által igazolt rendkí-

vüli karizmája a gyónók lelkének, 

gondolatainak ismerete, valamint 

az ún. bilokáció (egyszerre két he-

lyen való jelenlét). Ez utóbbira pél-

da egy magyar vonatkozású esemény, miszerint Pio atya Mindszenty 

József bíboros cellájában járt és megerősítette őt szenvedésében. 

Ezt az esetet a szentté avatási eljárásának dokumentumai között is 

megtalálhatjuk. 
 

A népszerű zarándokhelyre évente 7 millió turista és zarándok érkezik, 

így a kapucinus templom, ahol Pio atya is szolgált, hamar elérte kapa-

citásának határát. 2004-ben szentelték fel a szent tiszteletére emelt 

hatalmas modern templomot, mely több, mint 6.500 (!) hívőt tud befo-

gadni, de ez előtte elterülő téren további 25.000 fő tudja nyomon kö-

vetni a misét. A templom kupolája jelenleg a világ legnagyobbja és 

alátámasztása, kialakítása is különleges. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Bilok%C3%A1ci%C3%B3
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Körutat tett a püspök a Székelyföldön. Minden faluban elébe harangoztak, 
csak Kápolnásfaluban nem. A püspök titkárjának feltűnt ez a história, s alig 
várta, hogy valakitől megkérdezhesse az okát. Éppen arra ballagott a haran-
gozó; a titkár megszólítja: 
- Hogy esik az, hogy kendtek nem harangoznak? 
- Biz’, az rosszul esik; de hát annak hetvenhét oka van, hogy mi nem harango-
zunk. 
- Mi lehet az első ok? 
- A legelső az, hogy nincs harangunk. 
No, bemegy a püspök a faluba. A hívek ráesnek, hogy adjon nekik külön pa-
pot, mert nagyon megunták ezt a filialéskodást. A püspök kapacitálni akarja 
őket: 
- Nem lehet az, kedves híveim! Hiszen kendteknek se tornyuk, se harangjuk, 
se paplakjuk. A jó gazda úgy csinál, hogy előbb istállót épít, azután szerez 
marhát. 
Erre megfeleltek tízen is: 
- Kicsi baj az, kegyelmes uram! Építünk mi istállót hármat is, csak marhát adj 
nekünk.  

Anekdota—Nyomós ok 

 

A Santa Maria delle 

Grazie kapucinus temp-

lomban olvasható Kalkut-

tai Szent Teréz anya 

mondata: „Őrizd meg szí-

vedben a Szeretet Isten-

ének örömét, és oszd 

meg ezt az örömöt min-

denkivel, akivel találko-

zol.” Ez csodaszép  meg-

fogalmazása annak, mi a 

feladatunk a világban. 

Úgy legyen.       Baczó Tamás 



 

 

    Párhuzamos remények 

A fenti című kiállítás megtekinthető a Pesti Vigadó VI. emeleti 
kiállítótermében. Nyitva: szeptember 26-ig minden nap: 10-19 

óráig.  Érdemes a kilátó teraszról gyönyörködni a panorámában is! 
A kiállítást megnyitóján Dr. Erdő Péter bíboros elmondta, hogy az Egyház 

történelme során kb. 170 hivatalosan kivizsgált és elismert eucharisztikus 
csoda történt, amelyekből néhányat itt bemutatnak a műalkotások. 

Bővebben a Magyar Kurír ad híradást az eseményről. 
A kiállítás egyik legérdekesebb pontja az a tabló, amely Carlo Acutis olasz 
kisfiút mutatta be, aki gyakran feltette magának a kérdést: "Miért van az, 
hogy az emberek kilométeres sorokban állnak órákon át, hogy bejussanak 

egy rock koncertre vagy egy filmre, de sosem látunk ilyen hosszú sorokat az 
Eucharisztiában jelen lévő Krisztus előtt."       

(folyt. köv. oldalon) 
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 A Paskál Fürdő kültéri medencéjében egy fiatal hölgyre lettem figyelmes, 

aki könyvet olvasott. Örömmel láttam, hogy  a fekete-piros borító ismerős 

számomra: Wass Albert A funtineli boszorkány című műve volt. 

  Az Egri csillagok című előadást a Nemzeti Színházban nemrég néztem 

meg. Diákoknak megfelelő időben, 3 órától játszották. Az első széksorokban 

közel 80 székelyruhás gyermek foglalt helyet. Vidnyánszky Attila színházigaz-

gató hívta meg őket jutalomként. Az 

idén augusztus 19-én a Csíksomlyón 

bemutatott Csíksomlyói passió című 

műben szerepeltek, ők énekeltek a 

kórusban. Gárdonyi  Géza felejthetet-

len művét fergeteges előadásban lát-

hattuk, melyet vastapssal jutalmazott 

a nagyrészt  ifjú közönség. 

Petrovics Sándor 

Átlényegülés, az Eucharisztiáról a csodák és a művészet nyelvén 

https://www.iec2020.hu/l/atlenyegules-kiallitas-a-pesti-vigadoban/
http://www.magyarkurir.hu/hirek/eucharisztikus-csodak-muveszetben-kiallitas-nyilt-pesti-vigadoban#lightbox['g89723']/1/
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25 éves a gitáros énekkar 

Megjelent a NEKtár  3. száma, melyet plébániánk öt másik pesti plébániával 

szerkeszt. Az újság igyekszik a Kongresszus híreit és az Eucharisztiával 

kapcsolatos írásokat eljuttatni mindenkihez. Olvassák szeretettel! 

A Mária Rádió kéthetente vasárnap 21:05 órától Az élet forrása címmel 

sugároz műsort a 2020-as Eucharisztikus Kongresszusra való készületről. 

Szeptember 16-án az 
esti szentmisében 
adtunk hálát az elmúlt 
25 évért. Megemlékez-
ve Dezső atyáról is, aki 
Neruda Károly atya 
elmondása szerint is tü-
relemmel és megér-
téssel fogadta a 
fiatalokat a plébánián, 
még akkor is, ha 
időnként hangosabb és 
nyüzsgőbb volt a ház. 
Jó volt látni régi arcokat 
is, hiszen a 25 év alatt 
nagy részben kicserélő-
dött az énekkar. Szükség lenne fiatalabb tagokra, akik majd idővel 
átvennék a stafétabotot tőlünk és tovább biztosítanák az utánpótlást 
valamint a szolgálatot Isten dicsőségére! 
 

 Pálmai Zoltán, az énekkar vezetője  

Carlo több éves munkával családjával összeállított egy nagyméretű kiállítást 
 az Egyház által elismert eucharisztikus csodákról. A tablók, hála a NEK 

irodának, a tablók magyar fordításban is elérhetőek. 
A jegyárak: felnőtt: 800 Ft; nyugdíjas, diák: 400 Ft; 70 év felett ingyenes 

A kiállítók az alábbi időpontokban tartanak tárlatvezetést:  
szeptember 23. vasárnap – 26. Szerda, 17 óra. 

http://www.mariaradio.hu/musor/3819/Az_elet_forrasa
http://www.miracolieucaristici.org/un/Liste/list.html

