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Mindenszentek főünnepe 

M indenszentek ünnepének említésekor a 
legtöbb embernek saját halottjai, a te-
metőlátogatás, mécses gyújtás, és a 

szeretteinkért felajánlott ima jut eszébe. Akik hit-
tant tanultak, azok még talán emlékeznek arra, 
hogy mit jelent a szentek közössége. 
 A közelmúltban a templomi hirdetésben 
hallhattuk: ettől az évtől mindenszentek ünnepe 
kötelező ünnep. Mióta ünnepeli Anyaszentegyhá-
zunk ezt a napot? Mai formájában is több mint 
ezeréves ünnep ez, eredetében és jelentésében 
pedig visszamegy az első keresztény századokra. 

 A vértanúkat az 
élők hősöknek tartották, 
és tisztelték őket. Első-
sorban ők voltak méltók a 
feltámadt Krisztust, az 
égi Bárányt kísérni a 
mennyei Jeruzsálemben, 
hiszen ők vértanúhaláluk-
ban, véres életáldozatuk-
ban lettek Krisztushoz 
hasonlóvá. Kezdetben 
ünnepük, az összes mártí-

rok ünnepe a húsvéti időszakban volt, majd IV. 
Gergely pápa (827-844) helyezte át az ünnepet 
november 1-jére, amely lassanként az összes 
szentek ünnepévé vált. 
 Az ünnep célja, hogy az összes szentet – 
nemcsak azokat, akiket az Egyház hivatalosan 
szentnek nyilvánított – egy közös napon ünnepel-
jük. 
 Mindenszentek ünnepe főünnep, az öröm 
ünnepe. Erre utal a fehér miseruha, amelyben 
végzi a pap a liturgiát ezen a napon. 
 Személyesen nekem – aki olvasom ezeket a 
sorokat – mit jelent ez az ünnepnap? Ahogy egy 
családban nagy öröm a kisgyermek születése, az 
Anyaszentegyház nagy családjának is öröm egy 
élet beteljesedése, végső céljának elérése, az üd-
vösség megszerzése. 

 Eszembe jut nagymamám, aki sohasem tu-
dott olyan fáradt lenni, hogy otthon maradjon, 
amikor megszólalt a harang, ment szentmisére 
vasárnap és hétköznap, minden nap. Édesanyám, 
akivel együtt készítettük a kis Mária-oltárt otthon, 
amelynél közösen imádkoztuk a májusi litániát és 
a rózsafüzért. Pap nagybátyánk, aki mindig biza-
kodó, lelkesítő és vidám volt, családunk gyerekei-
nek kedvence, pedig mint osztályellenség állandó 
megfigyelés alatt állt, és többször megjárta a sze-
gedi Csillag börtönt is. A középiskolai osztályfő-
nököm, akitől az első Prohászka könyvet,  szám-
talan imát és elmélkedést kaptam, megmutatta 
számomra a keresztény élet új, és mélyebb lehe-
tőségeit. 
 Őket, és még sokakat, ünnepelem én Min-
denszentek ünnepén. Mások számára ismeretle-
nek, de számomra nagyon fontosak, hiszen Ők 

neveltek, példát adtak, és alapozták meg hitemet. 
 Nekik sikerült, ők már egészen biztos, hogy 
az örök boldogságban, az Úr Jézusnál vannak. 
Onnan támogatnak imáikkal minden nehézségem-
ben, hogy nyomukban tudjak járni. 
 Te kiért adsz hálát ma? Kinek az üdvössége 
öröm számodra? 
 Kiket ünnepelsz a mai napon? Nevezd meg, 
és légy büszke rájuk, hiszen szentek! 

 

Maróti Gabi 
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 Az idei Szent Mihály-napi búcsú nemcsak a 
megszokott készületet és feladatokat jelentette a 
plébánia számára, hiszen előtte való napokban 
Süllei László helynök úr a bíboros úr megbízásá-
ból főpásztori vizitációt /látogatást/ végzett ná-
lunk.  
 Ez tulajdonképpen egy pillanatfelvétel plé-
bániánkról, életéről, épületeiről, intézményekről. 
668 kérdést tartalmazó jegyzőkönyvet készítet-

tünk a plébániáról, két kisebbet a plébánia kápol-
náiról. Sok dolognak kellett utánanézni, számos 
adat merült fel a múltból.  
 Helynök úr meglátogatta a Néri Szent Fülöp 
Iskolát, a Szervita nővéreket, misézett a Szent 
Imre templomban, találkozott a cserkészekkel, 
énekkarral, a Képviselőtestület tagjaival. 
 A vizitációnak a célja nem annyira az ellen-
őrzés, hanem az őszinte segítőkészség, tanácsadás 

a plébánia életére vonatkozóan. Egy kérdést sze-
retnék is körüljárni, amit a helynök úr szóvá tett, 
közvetítve a bíboros úr elvárását: ez pedig a kis-
gyermekek megáldása áldoztatás közben, kis ke-
resztet rajzolva a homlokukra. 
 Ez egy helytelen gyakorlat, pedig szokássá 
vált nagyon sok templomban.  
1. Teológiai szempontból: A szentáldozás a leg-
szentebb cselekmény, szentségkiszolgáltatás. A 
kis keresztek rajzolását áldásnak, egy 
szentelménynek értelmezhetjük. A kettőnek a ve-
gyítése nem helyes. 
2. Gyakorlati szempontból: Zavaró az, hogy a pap 
hol a szentséget nyújtja, hol kis keresztet rajzol, 
esetleg későn veszi észre, hogy éppen mit várnak 
tőle. 
3. Higiéniai szempontokról sem feledkezhetünk 
meg. 
 Viszont lelkileg sokat jelenthet egy kicsi 
gyermek számára, ha érzi, hogy a szentáldozás-
hoz neki is köze van, még ha áttételesen is. Ezért 
azt szeretném, ha a kicsinyek a szentáldozás vé-
gén sorakoznának fel az oltár előtt, és jönnének 
keresztrajzolásra, az áldás fogadására. A karon 
ülő kicsi homlokára pedig a szülő rajzoljon egy 
kis keresztet a szentáldozás után. 
 Reméljük, hogy ezek a gondolatok beépül-
nek templomi életünk gyakorlatába mint a vizitá-
ció következménye és gyümölcse! 

Gábor atya 

Főpásztori vizitáció után 

Na…milyen az új osztályod?! 
 Teszik és tették fel a kérdést sokan így év 
elején. Az idén a 6.a osztályfőnöke lettem. Lelkes 
csapat gyerekestül, szülőstül. 25 
tanuló: 15 lány 10 fiú.  Az év ele-
jén a közös iskola mise után el-
mentünk a Vidámparkba, ahol az 
öreg Hullámvasúttal kezdtünk. A 
rákövetkező hétvégén a Rám-
szakadékhoz kirándultunk. Csúsz-
tunk, másztunk, de valahogy mégis 
csak feljutottunk. A következő 
program "Történelmi váltófutás 
október 6.-a tiszteletére" ahol 7. 
helyezést értünk el 150 indulóból. Időközben ki-
festettük az osztálytermet szülői segítséggel. A 
falakra dekorációk is kerültek: smiley, énekes 
madarak... .   

 Természetesen ezt megünnepeltük egy kö-
zös osztályavató bulival, amit diszkóval zártunk. 

Novemberben lesz még egy 
Hadtörténeti Múzeum, Sport-
nap, decemberben Advent ide-
jén: Szent István Bazilika és 
Parlament (Szent Korona) lá-
togatása. Január végén csalá-
dos hétvége a hajagosi kulcsos 
házban(Börzsöny).  
 Ferenc pápa szavait idé-
zem: "A keresztény ember 
örömmel énekel és jár útján, 

magával hordozva ezt az örömet. Az útonlevés 
erénye ez. Több mint erény: ajándék, amely elve-
zet bennünket a nagylelkűséghez." 

Szőke István hittan-történelemtanár,  
6.a osztályfőnöke 
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Mindszenty József emlékplakett átadása és konferencia 
  Október 26-án, szombat délután átadásra 
került a Mindszenty Emlékplakett, melyet a Hittel 
a Nemzetért Alapítvány alapított és azokat az 
egyházi és civil személyeket jutalmazza, akik 
Magyarország egykori hercegprímásának, Mind-
szenty József bíborosnak Isten és hazaszerető kül-
detését folytatják, hétköznapjaikban szelleméhez 
méltóan cselekednek.  
 Az idei kitüntetett: Burián László esperes atya, 
párkányi plébános.  

 A képen balról dr Horváth Attila (A Hittel a 
Nemzetért Alapítvány kuratóriumának elnöke) a 

kitüntetett Burián László atya és v.lg Mireisz Ti-
bor az alapítvány kurátora.  
 A konferencia előadásai: Szabó Csaba: 
Mindszenty bíboros a Budai Várban, 1956; Buri-
án László „Térj vissza fiam a Felvidéki magyarja-
idhoz!”- a 92 éves atya önvallomása, majd dr 
Krajsovszky Gábor "Fájó szív ez, ha fájó kell”- a 
főpap küzdelmei az ember jogok területén. Ezt 
követően az alapítvány egyik kurátora Petrovics 
Sándor, úgyis mint a Kovász Egyesület elnöke és 
a Tóth Ilonka Szülőházáért  Alapít -
vány  vezetője  „Én több vagyok, mint az életem” 
címmel tartott rövid előadást. Ebből megtudhat-
tuk, hogy a fehér vértanú Mindszenty József és az 
ártatlanul kivégzett szigorló orvosnő áldozata ho-
gyan kövezte ki a szabadságba vezető utunkat.  
 Végezetül Könyvbemutatóra került sor. Pá-
los Frigyes 91 éves atya legújabb könyvét, mely 
Mindszenty József tanítását és példáját foglalta 
kerek egészbe, dedikálta. 
 A gyönyörű ünnepséget Urbán Gábor plé-
bános atya által celebrált szentmise és Mind-
szenty József bíboros szobrának megkoszorúzása 
zárta. 

 "Devictus vincit" 
Mireisz Tibor 

 Ez év szeptember 26-án meg-
alakult alapítvány célja a kerületben 
található – posztumusz díszpolgár – 
Tóth Ilonka 1956-os forradalom már-
tírsorsú medika elhanyagolt, düledező 
szülőházának megmentése és emlék-
helyként való működtetése. 
 További feladata az ifjúság 
megismertetése a forradalom eszméi-
vel, tárgyi eszközökkel, dokumentu-
mokkal és előadások megtartásával.  
Fontos célunk továbbá a kiemelkedő 
tehetségű tanulók támogatása. 
 

Megalakult a Tóth Ilonka Szülőházáért Alapítvány 

Alapítók: Wittner Mária, Mireisz Tibor, dr. Onyestyák György, Weyde Gyula 
A kuratórium elnöke: Petrovics Sándor 

Alelnökök: dr Benda József, Szatmáry László, Balázs Gyula 
Tagok: Horváth János, Solymoskövi Péter, Máriási György,  

Palla László, Gáspár József, dr. Veress Árpád 
Jogi képviselő: dr. Szabó Gábor 

A négy alapító Szatmáry Kristóf államtitkár/NGM/ jelenlétében írta alá az 
alapító okiratot. 
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 Immár több mint 10 éve hogy először hal-
lottam arról a szándékról, hogy a kerületünkben 
élő szülők, katolikus óvodát szeretnének. A Néri 
Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola sikeres 15 
éve is azt mutatja, hogy elfér itt a kerületben val-
lásos, katolikus intézmény, sőt nemcsak a szülők, 
nagyszülők igényét elégítené ki, hanem jó érte-
lemben példát és erőt adna a kisgyermek nevelés, 
foglalkozás terén. 
 Azt gondolom kerületünk, a XVI. kerület 
sok és színvonalas oktatási intézménnyel büszkél-
kedhet, de az óvodák bizony sokszor zsúfoltak, a 
kerületi óvó nénik leterheltek és egy újonnan in-
duló óvoda csak jót tenne a sokszor 
"gyerekmegőrzővé" váló óvodapedagógiának is. 
 Keresztény, keresztyén családjaink pedig 
biztosan örülnének, ha 3-6 éves kor között is, 
gyermekeink olyan intézményben tölthetnék ide-
jük nagy részét, ahol a meséskönyvek mellet a 
Biblia is ott lenne a mindennapi olvasmányok kö-
zött. 
 Nem kell nagyon bizonygatni, milyen fon-
tos időszak az ember életében a kisgyermekkor, 
amikor a családi példákon kívül az első óvodai 
beilleszkedés, a társakhoz és a felnőttekhez való 
viszonyulást tanulja meg, éli át a kisgyermek. 
 Természetesen egy intézményt nemcsak 
megálmodni, majd létrehozni kell, hanem a min-
dennapi működését, szakmai, szellemi és vallásos 
igényességét is biztosítania szükséges a fenntar-

tóknak. Érdemes tehát a már működő budapesti, 
vagy környékbeli katolikus óvodákkal felvenni a 
kapcsolatot és a tapasztalataikat megismerve, 
menni tovább a megvalósítás útján. Meggyőződé-
sem, ha eldől a szándék, és megkapja a rákos-
szentmihályi egyházközösség erre a régi kérésére 
az áldást és az engedélyt, a kerület vezetése min-
dent megfog tenni, hogy ezt az új intézményt 
ugyanúgy támogassa, mint a többi óvodát. 
 A "Hit évében" igen szép és nemes felaján-
lás ezért az új katolikus óvoda megvalósulásáért 
imádkozni, és bízni abban, hogy azoknak akiknek 
döntési joguk van ebben az ügyben, meghallják 
ezt a régóta jelenlévő akaratot, és lesz "fülük a 
hallásra". Gyermekeink, unokáink katolikus neve-
lését nem lehet elég korán elkezdeni, és a közös-
ség egészének feladata, hogy a nehezebb sorsú 
családokat se hagyjuk magukra, nekik is egy 
esélyt jelenthetne egy ilyen "katolikus szellemű" 
óvoda létrejötte.                                                  

Tirts Tamás 
 

 A fenti cikkhez igazodva hirdessünk egy 
ima sorozatot, minden hónap első péntekjén az 
esti szentmise keretében! Gyermekeink, unokáink 
katolikus nevelését már az óvodában el kell kez-
deni, ehhez viszont  egy katolikus óvodát szüksé-
ges létrehozni. Az imádkozó közösség kérését 
Isten meg fogja hallgatni. Nem volt ez máskép-
pen az iskola születésekor sem. 
 

Petrovics Sándor 

Egy új intézmény, egy katolikus óvoda megvalósítása Rákosszentmihályon 

Korunk legbátrabb embere a pápa!  
 

 Kilépett akárcsak egy népmesei hős a békés 
komfort zónából!  Ami igazából lassan az egyház 

számára halál zóna 
lesz, ha nem me-
rünk lépni! Egy éle-
te - egy halá-
la,  elindult Isten 
nevében!  Ez szá-
momra hihetetlenül 
szimpatikus! 

 Soha nem gondoltam volna, hogy estén-
ként úgy fogom figyelni a Vatikáni híreket, mint 
annak idején a kommunizmus alatt, ahogy hall-
gattam a Szabad Európa Rádiót! Számomra a 
mindennapi remény forrása lett Ferenc pápa tevé-
kenysége!  

Szeretettel: Böjte Csaba testvér 

A Kököstől Bereckig tartó autonómia-menetelés 
tizennégy helyszínének 
egyikén, a  maksai refor-
mátus templom előtti té-
ren több ezren gyűltek 
össze vasárnap délelőtt a 
Székelyföld autonómiájá-
ért. 

Szentmihályi Életünk 
A Rákosszentmihályi Római Katolikus  

Plébánia lapja 
Felelős kiadó: Urbán Gábor plébános  
Főszerkesztő: Petrovics Sándor 
Tördelőszerkesztő: Pálmai Zoltán 
Plébánia: 1161 Budapest, Templom tér 3. 
Telefon/Fax: 405-5869   
E-mail: petrovics.sandor1@t-online.hu 
Weboldal: www.rakosszentmihaly.hu 
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 A Szentmihályi Esték 
 

legújabb meghívott vendége 

Dr. Vida Gábor 
Széchenyi-díjas magyar biológus, ökológus,  

egyetemi tanár,  a MTA rendes tagja 
 

Előadásának címe: 
 

Megoldandó kérdések a 21.századi világválság hátterében 
 

 A világszerte ismert  három fő válságterület (a társadalmi, a gazdasági és a környezeti) egymást 
erősítő összefonódása oly mértékű veszélyeket teremtett, hogy számos tudós az emberiség túlélését látja 
veszélyeztetettnek. Az összefüggések hosszabb távú következményeinek ismerete és az uralkodó érték-
rend megváltoztatása vezethetne az apokalipszis elkerüléséhez. Az előadást követően mód nyílik kérdé-
sek feltevésére. 

Az est házigazdája Baczó Tamás. 
 

Időpont: 2013. november 9. szombat 16 óra 
Helyszín: Rákosszentmihályi Plébánia (1161 Budapest Templom tér 3.) 

 
A rendezvény szervezői:  Fidesz Rákosszentmihályi Városrészi Csoportja, 

 KDNP helyi szervezete, Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség XVI. Kerületi Szervezete,  
Hittel a Nemzetért Alapítvány,  Rákosszentmihályi Plébánia és a Kovász Egyesület,  

ill. Baczó Tamás (30/2972756) 

Tisztelt Igazgató Asszony! Tisztelt Igazgató Úr! 
Mindenekelőtt szeretném megköszönni Önnek is iskolája derék helytállását a Szentmihályi bú-

csúban, hiszen a nap folyamán közel 400 gyermek és 50 felkészítő pedagógus munkájában gyönyörköd-
hettünk! 

A továbbiakban pedig egy meghívással fordulok Önhöz. A Kovász Egyesület 2-3 évente kerületi 
iskolák diákjai számára különféle vetélkedőket szervez. Ilyen volt a „Rákóczi kihívás”, a „József Attilá-
tól Wass Albertig”, a „Szeretetben a Bibliáról”, a „Széchenyi, a legnagyobb magyar” címet viselő vetél-
kedőkre való felhívás. 

Az idén egy versmondó versenyt szeretnénk meghirdetni 7.-8. osztályos tanulók számára! Kér-
jük, kapcsolódjanak be e nemes vetélkedőbe, melynek nem titkolt célja gyermekeink hazaszeretetének 
elmélyítése! Nevezni egy anyaországi és egy külhoni magyar költő művével lehet. 
 

A versmondó verseny címe:  „Itt élned, halnod kell!” 
 Vallomások a szülőföldről anyaországi és határon túli költők tollából 

 
A három legjobb versenyző és felkészítő tanára anyagi elismerésben részesül. Az iskolák házi 

versenyük során a két legjobb versmondót küldhetik a döntőbe, melynek időpontja 2013.12.14. szombat 
10 óra.  Helyszín: 1161 Budapest, Templom tér 3. Rákosszentmihályi  Plébánia         
 

A győzteseket a január második vasárnapján megrendezendő Wass Albert emlékünnepségre is 
meghívjuk! A zsűri tagjai közé kulturális életünk néhány neves személyét is várjuk. 
 

Kérem, tegye lehetővé a szaktanárral való kapcsolatfelvételt! 
Köszönettel várom válaszát: Petrovics Sándor (06 30 655 92-71)  

 
Budapest, 2013.10 15. 
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Novemberi ünnepeink, eseményeink: 
 

11.01 /péntek/ - Mindenszentek, szentmise: 18h  utána Halottak napi megemlékezés. 
 
11.02. /szombat/ - Halottak napja, szentmise: 18h 

 
11.03. /vasárnap/ - Évközi 31. vasárnap, szentmisék a szokásos vasárnapi miserend szerint  

 

Az ünnepekre való tekintettel templomunk nyitva tartása  a három napban: 9-19 óráig.  
Az urnatemető a nyitvatartási időben látogatható. 

 

11.05. /kedd/ Szent Imre herceg ünnepe. Az Ida utcai Szent Imre templomunk búcsúnapja, 
egész napos szentségimádás a templomban. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11.19. /kedd/ Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe. Az ilyenkor szokásos KARITÁSZ Szeretet-
vendégséget a rá következő vasárnap, 11.24-én 15h-kor tartjuk a Plébánián. 
 
11.24. /vasárnap/ Krisztus Király ünnepe. Az egyházi év utolsó napja, szentmisék a szokásos 
vasárnapi miserend szerint. 

A filmklub folytatódik! 
Fiataloktól-fiataloknak 

A következő film, amit Veled nézünk meg, majd utána együtt kiértékelünk   
„A békés harcos útja” című alkotás.  

A vetítés ideje: november 17. vasárnap este 7 óra, a gitáros mise után. 


