2014. Karácsony

A RÁKOSSZENTMIHÁLYI PLÉBÁNIA LAPJA

A

Cserkészkarácsony

z idén immár negyed évszázada annak, hogy a
Magyar Cserkészszövetség újjáalakulása óta a
Szent Mihály Cserkészcsapat a plébánián örvendez a közelgő karácsonynak. Épp a Szentmihályi Életünk karácsonyi
lapszámának
megjelenésének
napján tartjuk az
idei
ünnepségünket.
Hagyományaink szerint az
újonnan alakuló
őrsök, rajok, a
kiscserkészek,
újoncok, illetve I.
próbások készülnek előadásokkal. Ám nincs kizárva, hogy már
meglévő őrsök tisztelik meg a nézőket szerepeikkel. Verset szavalnak,
énekelnek, elbeszéléseket adnak
elő, majd a közönséggel együtt megnézik az elmúlt év nagy eseményeit

összefoglaló csapatfilmet.
Az ünnepség koronája a közös
szentmisén való részvétel. Így teszszük az idén is, ezzel tovább erősítjük a közösségi összetartozást mind
csapatunkban, mind pedig az egyházközségben működő más csopor-

tokkal.
E lelki feltöltődéssel járó program
különösen nagy erőt ad arra, hogy
megújult elszántsággal megkezdjük
az előttünk álló új esztendőt.
Számos őrsi, raji program, nyáron
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öt korosztályi tábor – kiscserkésztanyázás, kósza-, cserkész-, vándortábor valamint felnőtt cserkész
altábor – vár bennünket.
Várunk szeretettel 7 éves kortól bárkit, aki szereti a természetet, a vidámságot, a jókedvet, és örömmel
részt venne leendő kisközössége életében, ahol fejlesztheti képességeit
és számos barátot szerezhet. Megtanulhatja a felelősség fogalmát, az
alkalmazkodást, az egymás segítését,
a bajtársiasságot.
Keressenek fel bennünket a világhálós
(www.929szentmihaly.hu)
elérhetőségünkön, ahol a korábbi
élménybeszámolókat, programokat

is elolvashatják. Megtudhatják azt
is, miként lehet bennünket támogatni, hogyan lehet hozzánk csatlakozni.
Kívánunk áldott, békés Karácsonyt és boldog új esztendőt az
egyházközség minden tagjának!
Molnár Csenge-Hajna

Tudod-e?
Mit jelent Karácsony böjtje?

kezdetű, a böjti fegyelemről rendelkező apostoli konstitúciójával a decemKarácsony böjtje, az örvendező böjt. ber 24-i böjtöt megszüntette. Ezt a
December 24. Ádám-Éva napja, söté- rendelkezést - egyéb rendelkezésektedés után a Szenteste, karácsony
kel ellentétben - a Magyar Katolikus
vigíliája. Népnyelven karácsony böjt- Püspöki Kar már abban az évben hajének hívták. Ugyanis „ősi katolikus
zánkban is életbe léptette. - Terméhagyomány” szerint december 24-én szetesen böjtölni ma is szabad, ősi,
éjfélig tartó szigorú böjt volt. Ezt ját- szép hagyomány.
szották ki a hús helyett hallal, a tejes- Számomra reggeltől délutánig tart a
tojásos sütemények helyett tartalmas böjt.
mákos-diós-mézes gubával.
Lauber Magdi
VI. Pál pápa az 1966. évi Poenitemini
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Decemberi – január eleji miserend, események
templomunkban, ill. a Közösségi Házban
Az Adventi időszakban – december 1. Advent első vasárnapjától –hajnali /
rorate/ szentmiséket tartunk reggel ½ 7 órakor: hétfőn, szerdán, pénteken.
December 13., szombat: a Közösségi Házban
Du. 4 óra – Szentmihályi Esték: Molnár Pál, újságíró és Mihály Gábor,
szobrászművész előadói estje.
December 17-én, szerdán délután Néri Karácsonyi Koncert a templomban.
Karácsonyi díszítés a templomban – segítőket várunk:
December 19-én, pénteken, este ½7 órai kezdettel.
Adventi lelkigyakorlat:
December 21-én, vasárnap este 18 órakor, gyónási lehetőség
Utolsó rorate:
December 24-én, szerdán reggel ½ 7 órakor.
Pásztorjáték:
December 24-én, szerdán délután 15 órakor.
Éjféli szentmise:
December 24-én, szerdán éjjel 12 órakor.
Előtte az ifjúsági énekkar Karácsony váró műsora, kb. 23:15-től.
December 25., csütörtök, Karácsony – ünnepi miserend: 9, 11, 18.
December 26., péntek, Szent István vértanú ünnepe – szentmisék: 9, 18.
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Szent család vasárnapja:
December 28., vasárnap, vasárnapi miserend.
Ima a Családokért a templomban az esti szentmisét követően
Év végi hálaadás:
December 31-én, szerdán 18 órakor.
Év végi beszámoló
Te Deum
Újév - Szűz Mária, Isten anyja:
Január 1., csütörtök – ünnepi miserend: 9, 11, 18.
Január 4. vasárnap, Karácsony 2. vasárnapja, vasárnapi miserend: 9, 11, 18.
Az esti szentmise után a FILIA együttes újévi koncertje.
Urunk megjelenése/Vízkereszt/ - kötelező ünnep
Január 6., kedd
Szentmisék: 8 órakor: Néri Szt. Fülöp Kat. Isk. miséje, valamint
este 6 órakor
Templomunk nyitvatartási ideje a miserendhez, eseményekhez kapcsolódik.
Előtte ½ órával nyitjuk a templomunkat.

Tartalmas adventi készülődést, kegyelmekben gazdag karácsonyi ünnepet és boldog új
évet kívánunk!
Gábor atya és Sándor atya
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Egyházközségi kirándulás Tatán
Plébániai csoportunk 48 fővel szeptember 20-án reggel napsütéses időben indult el Tatára kirándulni. Oda
felé menet útba ejtettük Zsámbékot,
ahol a romtemplomot tekinthettük
meg.

Múzeum gyűjteményét. A vár falai a
romantikus építészet stílusjegyeit tükrözik, melyet az egykor itt élt Esterházy-családnak köszönhetünk. Megebédeltünk, elsétáltunk a tóhoz, élveztük az őszi napsütést.

Következő állomásunk Tata volt. Itt a
kéttornyú templomot néztük meg és
Smudla Tamás atya ismertette a
templom történet, majd körbevezetett bennünket. Bemehettünk a sekrestyébe is, aminek értékes rokokó
berendezése a majki kamalduli remeteségből került ide. A templom kriptájában temették el Fellner Jakabot,
akinek nevéhez sok híres épület tervezése fűződik. Pl. a tatai kéttornyú
templom, a tatai Esterházy kastély és
a kamalduli kolostor épület együttese. Ezután átsétáltunk a kapucinus
templomba, ahol Szalai Gábor atya
ismertette a templom történetét,
megnézhettük a szerzetes atyák által
ránk hagyott legszebb tárgyi emlékanyagot, bemutatta életüket és körbevezetett a kolostor épületében,
majd Urbán Gábor atya szentmisét
tartott.

Utunk utolsó állomása Majkon a
kamalduli remeteség épületeinek
megtekintése volt. A kolostor épülete

Mise után Tata gyöngyszemét a tatai
várat tekintettük meg, és a benne az
1954-óta működő Kuny Domokos

mellett több magyar nemesi család
címerével ellátott cella található amit
ma vendéglátás céljára használnak.
Megtudhattuk, hogy a remeték hogyan éltek és mivel foglalkoztak.
A nap végén mindannyian lelkileg feltöltődve, élményekben gazdagon érkeztünk haza.
Pálszabóné Bakos Andrea
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Az 5. éve tartó Szentmihályi Esték kulturális és közösség formáló rendezvénysorozat decemberi vendégei voltak: Molnár Pál Eötvös József -sajtódíjas újságíró, a Kossuth Rádió vezető szerkesztője, Mihály Gábor Munkácsy –díjas
szobrászművész és Szász József alpolgármester.
Derű:
A papot megszólítja az egyik hívő:
- Atyám, Ön szerint helyes dolog valaki más nyomorúságából hasznot húzni?
- Dehogy, fiam.
- Akkor legyen szíves visszaadni azt a húszezer forintot, amit tavaly, az esküvőnk előtt adtam önnek.

Juhász Gyula: Karácsonyi ének
Szelíd, szép betlehemi gyermek:
Az angyalok nem énekelnek,
S üvöltenek vad emberek.

Jó pásztorok és bölcs királyok:
sok farkas és holló kóvályog,
S nem látjuk azt a csillagot!

Boldog, víg betlehemi jászol:
Sok börtön és kórház világol,
És annyi viskó bús, sötét.

Békés, derűs karácsony éjjel:
A nagy sötét mikor száll széjjel,
S mikor lesz béke és derű?

Szentmihályi Életünk
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Könyvajánló
Prokopp Mária: Nápoly középkori
egyházban van, római szarkofágban.
magyar emlékei a XIII-XV. Századból
Frigyes császár halála után Anjou KáRomanika Kiadó, 2014
roly került ki győztesen a trónért folyó
Dél-Itália festői tengerparti városai harcokból. Ő tartotta a hatalma megközül is kiemelkedik Nápoly. Az athé- szilárdítása számára létfontosságúniak alapították Kr.e. előtt az V. szá- nak, hogy a Magyar Királysággal dizadban, mint Új várost, Neapolist. A nasztikus kapcsolatot létesítsen. Fiát,
Római Birodalomnak, majd a IV. szá- Károly trónörököst, a későbbi II. Anjou
zadtól a Kelet-Római / Bizánci Biroda- Károly (1285-1309) összeházasította
lomnak is jeles itáliai városa volt. 1270-ben V. István magyar király lá1040 körül Nápoly a normannok álla- nyával, Máriával. Magyarországi Mámának része lett. Kálmán királyunk ria, Nápoly királynéjának (kép) – a
(1095-1116) innen hozta a feleségét, Nápolyban töltött 53 éve alatt – kiBuzilla/Felicia normann hercegnőt, I. emelkedő szerepe volt a nápolyi AnRoger király lányát Esztergomba.
Nápoly kapcsolata a Magyar Királysággal tehát közel ezer éves!
A normann birodalom házasság révén
került a német-római császárok kezébe. II. Frigyes (1212-1250) császár,
egyben Szicília királya a kor Európájának egyik leghatalmasabb világi uralkodója volt. Felesége, 1209-től Aragóniai Konstancia, Imre magyar király
(1172-1204) özvegye volt, aki 1222ben halt meg. Sírja a palermói székes-

jou uralkodóház felvirágoztatásában.
Erről vallanak a levéltárak okiratai, a
királyné levélváltása a kor uralkodóival, továbbá Nápoly városának ma is
látható XIII-XIV. századi művészeti
emlékei is.
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Ablak-bablak

István bácsi közelgő visszatérését fokozott izgalommal várják a gyerekek.
Hála Istennek egyre többet munkálkodik az iskolai rendezvényeken mindannyiunk örömére.

ban…..?

Egyik nagylány megálmodta,majd
másnap az egész osztállyal megíratta
a röpit, melynek utolsó kérdése:”Ki az
egyik legjobb tanár?”A válasz egybeA közös imáink,a rengeteg kedves hangzóan: ”István bá”.
üzenet,a kifogyhatatlan szeretet és Reméljük,hamarosan visszakapják a
gondoskodás gyógyító ereje igazolta
kijavított dolgozatokat István bácsival
magát.
együtt!
Talán a legjobban mégis a nyolcadikosainkat nyugtalanítja,lesz e még
„ablak-bablak” csoport a dolgozatok-

Varga Bea, egy néris anyuka

„Fiam, szeretlek. Indulj és beszélj.
Érezd: utadra áldás napja süt,
S az út egy pontján én várlak, ne félj!...
Szerb György: Jézus a legifjabb tanítványhoz

Kedves Családok, kedves Testvéreink!
Szeretettel hívunk gitáros-énekes imaestünkre Szent Család ünnepén, hogy
együtt adjunk hálát Szőke István tanár úr reményteli gyógyulásáért, szerető
családjáért, s hogy egyben saját családunkat is felajánljuk az Oltáriszentségben jelenlévő Krisztus előtt!
Énekeljünk, imádkozzunk, adjunk hálát tiszta szívvel, nagy bizalommal ránk
bízott gyönyörű életfeladatunkért: a családunkért!
Időpont: 2014. december 28. vasárnap, a 18:00 órai szentmisét követően
Helyszín: Rákosszentmihályi Plébániatemplom
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A hónap szentje: Becket Szent Tamás
lemondott kancellári hivataláról. Henrik ezt a lépést úgy tekintette, hogy
London, 1118 - Canterbury, 1170
Tamás fölmondta az iránta való
A tehetséges és iskoláit részben Párengedelmességet.
izsban végző Tamás huszonöt éves
volt,
amikor
canterbury-i A következő két évben rendszeres
fődiakónussá nevezték ki. 1154-ben feszültségek és ellentétek mutatTheobald püspök az II. Henrik kirá- koztak az érsek és a - egyenként és
lytól a kancellári tisztséget kérte ifjú titokban a király előtt behódoló Tamás számára, aki nagyon sikeres püspökök között. 1163-ben Henrik azt
kancellár
lett.

Becket Szent Tamás - Dec. 29.

Amikor
Theobald
püspök
meghalt,
Henrik
úgy
határozott, hogy
Tamás
lesz a canterbury-i érsek. 1162-ben előbb pappá, majd püspökké szentelték. Tamás
előre megmondta a királynak: ,,A mi
mostani nagy barátságunk a legizzóbb
gyűlöletté fog válni. Irigyeink meg
fogják ragadni ezt a kedvező alkalmat,
közénk fognak ékelődni, és amikor Ön
megvonja tőlem a jóakaratát, vég
nélküli viták kezdődnek köztünk.''.
Tamás a püspökké szentelése után

akarta, hogy az érsek írja alá és
pecsétjével erősítse meg a Clarendoni
Konstitúciók okmányt. Tamásnak nem
írta alá, mert úgy látta, hogy lényeges
területeken nyirbálná meg az Egyház
szabadságjogait.
1164-ben Henrik, zsinat elé idézte
Tamás érseket, s azzal a váddal, hogy
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semmibe vette a király intézkedéseit, lált, de nem tette. ,,Mi azért jöttünk,
elítélték. Álruhában elhagyta Angliát, hogy szenvedjünk, és nem azért, hogy
és kikötött Franciaországban.
harcoljunk. Ellenségünket inkább a
A következő hat esztendőt Tamás szenvedéssel, mint a harccal fogjuk
számkivetésben töltötte. Vezekelt, legyőzni''. Utolsó szavai ezek voltak:
tanult, imádkozott a szerzetesekkel ,,Kész vagyok meghalni Jézus nevéért
együtt. 1170-ben megtörtént a és az Egyház védelméért.''
látszólagos kiengesztelődés az érsek 1173-ban avatták szentté, és ünnepe
és a király között. Tamás kiközösíteni december 29.
tervezett két püspököt; az érintettek
panasza hallatára Henrik dührohamot
A
kapott, és egyik mondatát négy lovag
úgy értelmezte, hogy Tamást el kell http://www.katolikus.hu/szentek/sze
nt247.html nyomán
távolítani az útból. Azonnal elmentek
és meggyilkolták az érseket. Tamás
Baczó Tamás
elkerülhette volna az erőszakos ha-

Meghívó Wass Albert születésnapjára - 2015.január 11.
A Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola 10 évvel ezelőtt fogadta be a
szülőföldjéről elüldözött író szellemiségét. Ekkor avatta fel Balog Zoltán és
Jelenits István az oktatási intézmény folyósóján azt a domborművet, melyet
Oláh Szilveszter szobrászművész alkotott.
A már nagy beteg Sütő András hangszalagról üzent az ünnepségen megjelenteknek: „ A haza lejött az égből. Köztetek van”.
Azóta minden évben megemlékezünk Wass Albert születésnapjáról.
2015.január második vasárnapján délelőtt ½ 10 órakor várjuk az író tisztelőit, hogy egy tartalmas megemlékezés során örök érvényű tanítását meghallgassuk.
Ez alkalommal kerül átadásra a Wass Albert díj.
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Az ünnepség koszorúzással zárul.
A rendezvény támogatója Budapest XVI. kerületének Önkormányzata.
Az ünnepség szervezői: a Kovász Egyesület, a Hittel a Nemzetért Alapítvány
és a Rákosszentmihályért Kulturális Egyesület

Alázatos és örvendező szívvel magasztalunk,
Margit
Alázatos és örvendező szívvel magasztalunk, Margit, az Árpád-ház
szent virága, nemzetünk dicsősége.
Királyi szüleid Istennek ajánlottak
megsanyargatott hazánkért, és te kora ifjúságodban otthagytad a királyi
fényt és pompát, hogy alázatos és
önmegtagadó életedet engesztelő
áldozatul ajánljad nemzetünk jó voltáért. Szűztiszta élettel, angyali jámborsággal, szeráfi buzgósággal Jézus
jegyese lettél. Jóságos szíved sok szegényt, beteget és árvát vigasztalt,
számtalan bűnöst megtérített. Imádságodra Isten életedben és holtod
után sok csodát művelt. Éjjel-nappal
tartó szüntelen könyörgéseddel többször elfordítottad hazánkról Isten
megérdemelt haragjának ostorát.
Tudjuk, hogy imádságod sokat ér fölséges Istenünk előtt, azért bizalommal tekintünk feléd megpróbáltatása-

inkban. Járj közben hazánkért és ősi
szent hitünk épségéért. Légy szószólónk, hogy Isten megkönyörüljön rajtunk és megbocsássa sok vétkünket.
Kérd az Úr Jézust, hogy a háborút, a
döghalált és éhséget távol tartsa népünktől. Eszközöld ki könyörgéseddel,
hogy legféltettebb kincsünk, ősi szent
hitünk ne gyöngüljön, és szívünkön a
félelem és kétségbeesés erőt ne vegyen. Oltalmazd hazánkat, városainkat, falvainkat, családjainkat és ifjúságunkat minden testi és lelki veszedelemtől. Kérj mindnyájunk számára
erős hitet, alázatos, tiszta szívet és
feltétlen megnyugvást Isten akaratába, a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Amen.
(Preorator 227. o.)
Engesztelő imádságok hazánk lelki
megújulásáért, 178. o.)
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Farsang a Nériben
István (bácsi), a király címmel vidám együttlétre hívunk,
kedves Testvérünk!

Az estét humoros jelenetek teszik reményeink szerint emlékezetessé.
Lesz tánc—tombola—büfé. Zenél a fantasztikus Quo Vadis Együttes.
A belépők árából a Néri Szent Fülöp új bronztáblájának elkészítését segítjük.
Időpont: 2015. január 31. szombat 19 órától.
A rendezvényt a Rákosszentmihályi Plébániatemplom közössége szervezi.

Derű:
A falusi lelkész így kezdi az istentiszteletet:
- Kedves híveim! Van egy jó és egy rossz hírem. A jó hír az, hogy van elég pénzünk arra, hogy felújítsuk templomunkat. A rossz hír az, hogy ez a pénz egyelőre még a ti zsebetekben van.
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