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Isten éltessen sokáig, Sándor atya! 70.

H

ernád Sándor 1947. november 1-én született, híres „hajós”
családból származik, édesapja, Sándor
bácsi, a Magyar hajózási vállalat, a MAHART ismert, ikonikus alakja volt a II. világháború
után. Ennek a családi tradíciónak a vizein haladva
Sándor is ezt az utat választotta, kitanulta a hajós
mesterséget és a Dunán, valamint nemzetközi
vizeken, tengereken teljesített szolgálatot. Nagy
tekintélynek örvendett a hajókon, talán a
legnagyobb tekintélynek a kapitány mellett,
hiszen az ellátmányozásért volt felelős, emellett
pedig ő volt a távírász is. Későbbi életszolgálata
vonatkozásban milyen érdekes, hogy diakónusként is jellemzi ez a két tisztsége, hiszen ő osztja a kenyeret,
amit ha eszünk, soha meg nem éhezünk, és a plébános mellett felelőssége a kapcsolattartás a fönti világgal.
Sándor azonban már a hajóutakon is
igyekezett összefogni a jellemzően inkább
kevéssé vallásos matróz csapatot lelkivallásos értelemben, nem engedte, hogy a
hónapokon át tartó utazások során szürke
masszává válva összefolyjanak a hétköznapok az ünnepekkel. Mindig ügyelt arra,
hogy a katolikus keresztény ünnepekről
méltón megemlékezzenek, így kisebbnagyobb körben együtt tudták ünnepelni a
vasárnapokat, és sokszor bizony a karácsonyt és húsvétot is, hiszen a hosszúra
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nyúló hajóutakat szeretteiktől távol kellett töltenie a legénységnek. Ne
feledkezzünk meg arról sem, hogy mindez a hetvenes évek derekán
zajlott, amikor a keresztény vallásosság megnyilvánulásait kevéssé
pártolták. Később Sándor a Magyar Távirati Irodában dolgozott, de
elhivatottsága a diakónusi állás felé vitte. Két fia és három fiú unokája
van.
Dr. Dékány Vilmos püspök 1995. június 11-én szentelte diakónussá
Sándor atyát, aki azóta is a helyi plébánosok segítője, jobb keze. Temet, keresztel, esket, hitoktat, betegeket látogat, és alkalmanként a
sekrestyési feladatokat is ellátja.
Kossuth Mihály és a Historia Domus

A huszonötödik - hálaadással
Horváth Csaba és Tóth Tímea Katalin az elmúlt hónapban ünnepelte 25. házassági
évfordulóját. Közös hálaadásra, majd utána a közösségi házba egy kis vidám

agapéra invitálták
barátaikat, rokonaikat. Három gyermekük
nevelése
mellett fáradhatatlan közösségszervező munkát végeznek a Házas
Hétvége
mozgalomban. Ők tudják,
hogy „csak egymást szeretve lehetünk boldogok.”
(Illyés Gyula).
Isten éltessen Benneteket és reméljük együtt ünnepelünk majd Veletek az
50. évfordulón is!
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Inspiráló találkozó
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust (NEK), mely Budapesten lesz
2020
szeptemberében,
tavaly Manilában hirdette
meg a Szentatya. A plébániák ill. egyéb közösségek, egyházi iskolák idén
tavasszal jelölték ki a küldötteiket, akik a felkészülést szervezik.
Gondolhatnánk, hogy jó
korán, de az idő szalad,
és fél év már el is telt.
A küldöttek esztergomi
felkészítése során kisebb
körökben is megvitattuk a lehetőségeket, és egy ilyen küldötti körből nőtt és
folyamatosan nő ki egy közép-pesti kapcsolatrendszer. Levelezőlistánkon
immár 9 plébánia szerepel a Néri iskola mellett. Sok minden megvalósult a
tervekből, és persze sok nehézség is felmerül ilyenkor. Ideje volt egy személyes találkozásnak, ahol a küldöttek ötleteket meríthettek egymástól,
elmondhatták terveiket, közös cselekvési területeket fedeztek fel, és összegyűjtött anyagaikat megoszthatták. Az első találkozót, melyen hat plébániáról
érkeztek lelkes NEK felelősök, plébániánk küldöttei szervezték. Gábor atya
köszöntötte a megjelenteket, majd egy imát követően kezdődött az inspiráló
beszélgetés. Együtt imádkoztunk az esti szentmisében is templomunkban.
Az összegyűjtött ötletek, tervezett cselekvések megosztva még több programot és lelki megerősödést eredményeznek majd. Természetesen úgy
döntöttünk, hogy folytatjuk a találkozókat, legközelebb tavasszal gyűlünk
össze, még gazdagabb eseményekkel a hátunk mögött, és még több – Isten
szeretetét közvetítő – tervvel a tarsolyunkban.
Baczó Tamás
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Keresem: Gyermekek a Szentmisén
A novemberi Néri Szent Fülöp Kat. Ált. iskola iskolamiséjén újra öröm
volt látni, hogy mennyi gyermek vesz részt a szentmisén. Sokakkal ott
vannak a szülők, kisebb testvérek is. A prédikáció hozzájuk szól.
A Fájdalmas Szűzanya oltárnál (bal oldalon) lévő kis gyermekeket
próbáltam bevonni a szentmisébe, ahelyett, hogy tovább játszanának a
kis dinoszauruszaikkal vagy egyéb apró játékkal. És láss csodát! A
gyermekek szívesen és ügyesen összetették a kezecskéiket, és az
evangélium végéig úgy is tartották! Meg is dicsértem őket, és csillogott
a szemük az örömtől! A szentmise többi részénél is igyekeztem őket
bevonni hol felállni, hol letérdelni, hol fogni a másik kezét, hol csak
szépen összerakni a kezet. Kiderült, hogy az egyik 5 éves kislány még
nincs megkeresztelve, de hamarosan lesz keresztelője! A gyerekek
szerették volna látni, hogy mi történik az oltárnál, de sajnos ahhoz
messze voltunk. De mondtam nekik, hogy legközelebb, amikor jönnek
szentmisére, akkor üljenek előre.
3 évig vezettem a plébánián a csengettyűzést a szentmisén, amellyel
szerettük volna közelebb hozni a
kicsinyeket az oltárhoz. Családi és
egészségügyi gondok miatt abba
kellett hagynom. Sajnos nagyon
sokan
a
templom
messzebbi
részében ültek és nem értek oda,
mire csengettünk. Pedig jó lenne
közelebb hozni a gyermekeket,
hiszen Jézus mondta: „Engedjétek hozzám a gyermekeket, mert
ilyeneké a mennyek országa!” Remélem sokaknak jó élményük maradt
ezekről a szentmisékről!
Sok anyukával beszélgettem az évek folyamán. Ki erre, ki arra járt az
országban, világban, ki mit látott. Néhány helyen van például a nagyon
kicsiknek a templom egyik részében letéve egy nagy szőnyeg, ahol
csücsülhetnek. A szőnyegen szentmiséhez, hitünkhöz kapcsolódó
könyvecskék vannak. Nehéz a sok korosztályt összehangolni. Így egy
kicsit könnyebb a szülőknek, hiszen az a legjobb, ha az egész család
egyszerre részt tud venni a szentmisén!
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Fontos az is, hogy mi szülők, hogyan is veszünk részt. Például
odafigyelünk-e (amennyire a gyermek hagyja ☺), járulunk-e
szentáldozáshoz, vállaljuk-e az olvasmány, a szentlecke felolvasását.
TEHÁT: Keresem azt a lelkes anyukát és apukát, akik át tudnák venni,
akár csak 1 évre a csengettyűzést! (tekar.betty@gmail.com, vagy
személyesen, amikor meglátsz ☺)
A gyermekek lelke vágyik az Úr közelében lenni! Szeretnélek biztatni
benneteket szülőket:
• induljatok el időben a szentmisére,
• üljetek előre, hogy a gyermek lássa mi történik az oltárnál (anyukám
is miattam ült anno a templom első részébe ☺),
• halkan súgjátok a fülébe, hogy mi is történik az oltárnál,
• hozzatok hitünk szerinti kis könyvecskét nézegetni, vagy egy kis
fényképalbumba gyűjtsetek szentképeket, és hozzátok magatokkal
nézegetni.
Testvéri szeretettel: Sch. Tékár Betty

Kedvenc versem— Túrmezei Erzsébet: Mégis
Milyen sokat kellene hinnem,
s milyen keveset hiszek.
Mily keveset kellene vinnem,
s mennyi terhet viszek.

Mint minden én nyomorúságom,
nagyobb a kegyelem.
Ebben hiszek, s szemem bűnbánón
megint ráemelem.

Egyedül Rá kellene néznem,
s magamra révedek.
Ragyog a cél viharban, vészben,
s hányszor eltévedek.

Kis hitet, hogy megerősítsen,
míg többről többre nő,
s egész a célig
elsegítsen:
hatalmas Isten Ő.

Mégis… elcsüggedjek, megálljak?
Miért csüggedjek el?
Hisz olyan keveset hiszek még,
s már az is fölemel.
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Hol volt, hol nem volt...
Visszanézve az elmúlt időkre, jól
esik föleleveníteni két fontos
eseményt egyházközségünk életéből.
 Nyírbátor, Nyíregyháza-Sóstó
vagy Vajna szép emlékei mellett,
sajátságos hangulatával hívogatott
minket Máriapócs. Aki még soha
nem volt itt, az is úgy érezhette
magát a kéttornyú templomban:
hazaérkezett. Aki élt a lehetőséggel,
gyónhatott-áldozhatott (ha nem is
római, de) katolikus módra. Ez
önmagában meghatározta ott tartózkodásunk okát és fundamentumát.

egy ikon előtt. Ám amikor bekapcsolódhattunk énekelt imádságaikba
vagy imádságos énekeikbe, akkor
melegedett meg szívünk igazán.
Testvérek közt testvérekké váltunk.
Vitt bennünket a papi hivatásokért
végzett könyörgés dallam- és gondolatvilága – szárnyalva és áthidalva
nemzedéki korlátokat, távolságokat,
eltérő szokásokat. A metropolita
vezette ima mindenkit magával
ragadott, ráéreztünk a jézusi kérésre
–
'legyetek mindnyájan egy'.
Nyugodni tértünk a zarándokházba.

Megcsodálhattuk
görög
rítusú Másnap délelőttjén pedig tova zatestvéreink keresztvetését, tisztelgé- rándokoltunk. Az itt töltött idő igazi
sét az ikonosztázion vagy akárcsak lélekben gazdagodást jelentett.
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 Diósgyőr-Miskolc-Lillafüred megint más volt. Inkább könnyebb,
élménydús őszi kirádulás. Mégis
tökéletesen megfelelt egy kirándulástól elvárható élménysorozatnak. A frissen
retaurált diósgyőri lovagvár ózon falain az
idegenvezetés nyomán
szinte megelevenedtek,
a korhű fegyverek és az
öltözetek viselői. A később királynék váraként
elhíresült
erődítmény
Nagy Lajos királyunk
uralkodásának
idején
(XIV. sz.) és a mohácsi
vész ideje közt élte
fénykorát. (6 királyné
jegyajándékát is képezve.) A Szent
Hedvig kápolnában mutatta be a
szentmisét Gábor atyánk, ez külön
úti ajándék volt. Miskolcról hegyetvölgyet bejáró kisvasúttal, a nyárutó
és az ősz színeiben pompázó erdei
fák közt érkeztünk a festői szépségű
Lillafüredre. Az elegáns, üdülővendég szintű ebéd elfogyasztása
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után kis körséta. A tó, a vízesés (nem
működött), a Horthy-korszak alatt
megálmodott és megépült Palota
Szálló (a II. világháború alatt még

hadikórház is volt egy ideig.) Sok
látnivaló lett volna még – de mire
ránk esteledett, jó buszvezetőnkkel a
kis egység már
hazaérkezett.
Köszönet érte Istennek és minden
szervezőnek, intézőnek, sikernek és
hibának ahol volt és ahol nem volt.
Hernád Sándor (HSd)

Derű:
10 parancsolat
Hittanból vizsgázik a diák. Mondja a tanár:
- Sorold fel a 10 parancsolatot tetszés szerinti sorrendben!
- 3, 6, 1, 8, 4, 5, 9, 2, 10, 7.
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Megújult a honlap, új facebook csoport
Megújulni mindig jó dolog. Keresztényként is rendszeresen megújulunk a Jóistennel való találkozásainkban, a szentgyónásban, a szentmisében és egymással való találkozásainkban, közösségi
programjainkon egyaránt. Vannak nélkülözhetetlen eszközeink is, amelyek szükségesek ezekhez a találkozásokhoz. Ezek
egyike a virtuális kommunikációhoz való honlapunk. Itt is
megújultunk. Tavaly november elején indult az új, korszerűbb és tetszetősebb honlap
(www.rakosszentmihaly.hu).
(A régi honlap 2002-2016 közötti tartalommal továbbra is elérhető a rakosszentmihaly.hu/regi webcímről). Most ezt is továbbfejlesztettük:
 A honlap kinézete kapott egy modern, stabilabb
(azaz valamennyi eszközön jól megjelenő) külsőt.
 Az egyházközség emblémája (logója) kapott egy
digitalizált és vektorizált kinézetet az alkotó eredeti
verziója alapján (az Életünk újság mind a régi, mind
Rákosszentmihályi
az új logót használja).
Egyházközség emblémája  Elindult a Képgaléria! Az összes régi Google alapú
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képtárunkba tárolt képet átköltöztettük ide: Galéria. Mostantól bármilyen
egyházközségi programról a képeket fel lehet tölteni (az adminisztrátoroknak elküldve).
 A főoldalon a Hírek kategória mellett megjelennek külön a Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszussal kapcsolatos hírek és az Életünk újság aktuális számai is.
Létrejött a facebook-on a Szent Mihály Egyházközség zárt csoportja is. Zárt,
azaz csak a csoport adminisztrátorai által meghívott személyek láthatják. Jelenleg közel 140 tagja van, ez a szám napról napra emelkedik. A csatlakozásnál előfeltétel, hogy az illetőnek legyen facebook regisztrációja (azonosító és
jelszó). Ez a felület alkalmas lehet a misén és/vagy hirdetőtáblán hirdetett
programok részleteinek szervezésében, a hírek, események terjesztésében.
Téglás Gergely, Hasznosi Mária (Babi) és Baczó Tamás

Derű:
Vétkeid száma
Három ember érkezik a mennyország kapujához. Megkérdezi Szent Péter az
elsőt:
– Hányszor vétkeztél?
– Tizenkétszer.
– Akkor kerüld meg tizenkétszer a tömböt.
Kérdi a másodikat:
– Te hányszor vétkeztél?
– Huszonötször.
– Kerüld meg huszonötször a tömböt.
Látja, hogy a harmadik ember elindul, erre így szól hozzá:
– Hát te meg hová igyekszel?
– Vissza a földre a biciklimért.
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Hirdetéseink
Szilveszteri bál

fennmaradó öszszeget jótékonya Szent Mihályi Egyházközsági célra fordítség közösségi termében juk. 14 év alatti
Dec.31-én az esti hálaadó szentmisét gyerekeknek ingyenes, csak jekövetően mindenkit szeretettel válentkezéskor jelezni kell a várható
runk a Szent Mihályi Egyházközség
létszám miatt.
szilveszteri báljára.
Mivel „batyus
Zene, tánc, vetélkedők!
Éjfélkor Szentségimádás a templom- bál”, kérünk
mindenkit, hogy
ban.
Előzetesen jelentkezni felnőtteknek édes vagy sós
1000 Ft/fő, diákoknak 14 éves kortól süteménnyel,
szendviccsel,
500 Ft/fő befizetésével lehet. Ez a
virsli és a pezsgő előzetes megvásár- illetve innivalóval járuljon hozzá a bál sikeréhez!
lásához szükséges. A vásárlás után

Szentmihályi Esték
vendége

Katona Klári
KÖZELSÉG címmel rendhagyó könyvbemutatóra kerül sor
A népszerű énekestől most írói létének vallomásait hallhatjuk
életről, tehetségről, szeretetről
2017.12.09. szombat 16 óra,
Szentmihályi Plébánia, 1161 Bp. Templom tér 3.
Szervező: a Kovász Egyesület
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Halottainkra emlékeztünk...

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

A következő szám megjelenése
január végén 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.

12

Szentmihályi Életünk

A Őszi plébániai közösségi nap
A NEK előkészületeinek nem titkolt célja az is, hogy a templombajáró emberek valódi közösséggé váljanak. Az őszi plébániai napnak
az ötlete is ezzel a szándékkal
született.
Hálát adhatunk a jó Istennek
a csodálatos idő és az egybegyűlt kertészkedők okán. Jókedvű, tevékeny délelőtt volt.
Néhányan kézműves foglalkozással készültek a legkisebbeknek bevonására.
Ismét megtapasztalhattuk a
Gondviselést. Ugyanis, amikor
kifogytunk a zöldhulladékos zsákokból, épp arra jött egy jóember az önkormányzattól, aki
ilyen zsákokat postázott ki.
Nekünk úgy nyomott a kezünkbe egy kupaccal, hogy
kérni nem volt időnk…☺
Délben az Úr angyalának elimádkozásával fejeztük be a
"munkát".
Köszönet mindenkinek, aki
ottlétével válaszolt a hívásra!
Legközelebb reméljük, hogy még többen leszünk!
Az év végén el is érkezik ez a lehetőség. Szilveszteri mulatságot szervezünk a
közösségi házban. Hamarosan jönnek a részletek!
Hasznosi Tamásné Babi

Szentmihályi Életünk
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Fatimából jöttünk...
Magunk is elcsodálkoztunk merészségünkön, mikor - rövid
gondolkodás után - jelentkeztünk egy Fatimába induló zarándokútra.
Hihetetlennek tűnt, hogy egy álom ilyen gyorsan valósággá váljon!
Annál is inkább, mert egy ajándékba kapott könyv, mely a Máriajelenésekről, s annak világra szóló hatásáról ír, már előzőleg lélekben
teljesen magával ragadott bennünket a Cova da Iria olajfái közé. Egy
novemberi hajnalon indult velünk repülőgépünk, mely gyorsan
átröpített egy másik valóságba: Portugáliába, majd Fatimába.
Itt meghatódva fedeztük fel a száz évvel ezelőtti események nyomait:
az angyal, majd Szűzanya megjelenéseinek helyeit, a gyermekek
szülőházát, majd a –
ma már Mindszenty
bíborosról elnevezett
- Magyar Keresztutat,
melyet az ott élő
Kondor Lajos atya
állíttatott
magyar
adományokból.
Zarándoktársainkkal
minden este részt
vettünk a 21.30-kor
kezdődő „népek rózsafüzér imádságán” és az azt követő fáklyás,
örömteli énekkel Szűz Máriát dicsérő körmeneten.
Együtt dobbant a szívünk a sok száz imádkozóval a világért,
gyermekeinkért, szeretteinkért, Értetek. Hazatérve az volt az érzésünk,
ott, egy kis résen át a mennyországba pillanthattunk be!
Idézet a könyvből:
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„La Salette…, Lourdes... mindez csak a kezdet volt, ahogyan a XIX.
század is csak utat nyitott annak a zűrzavarnak, amely a XX. századot
a történelem legvéresebb évszázadává tett. Ahogy telt az idő, a Máriajelenések száma is egyre nőtt. …De mind a háborúk és forradalmak
borzalmai, mind az üzenetek egyazon évben érték el csúcspontjukat,
az 1917-es évben, amely az emberiség sorsdöntő éve lett a II. évezred
utolsó évszázadában.
Az események nem is különbözhettek volna jobban egymástól. Az
egyik a kelet metropolisza, a cári
város, Szentpétervár, ahol nagy
vihar volt alakulóban. Az istentelen
borzalom diktatúrája tört hatalomra.
A másik Portugália hegyei között
egy békés falu, amelyet ekkor még
senki sem ismert: egy kis romlatlan
világ, távol mindentől. Itt élt a
három gyermek, pásztorok, mint
sokan mások is a faluban, akik
fokozottan váltak éretté arra, hogy
az üzenet közvetítői lehessenek.
Elképzelhető, hogy önzetlen áldozatuk, feltétel nélküli szolgálatuk
révén valóra vált János próféciája, és az Asszony le tudta győzni a
sárkányt.” (részlet dr. Michael Hesemann történész, újságíró Fatima
titkai című könyvéből.)
„Téved, aki azt hiszi, hogy Fatima profetikus küldetése véget ért.”- írja
XVI. Benedek pápa.
Mi hát Fatima üzenete a mi számunkra? A könyv, mely erre is választ
ad, kapható lesz karácsony előtt templomunkban.
Petrovics Kinga és Sándor
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Plébániai csoportok— Kovász Egyesület
Visszapillantás a Kovász Egyesület 21 évére
A Kovász Egyesületet néhai Fülöp Dezső atya 21 évvel ezelőtt azzal a szándékkal hozta létre, hogy az általa megálmodott és megimádkozott katolikus
iskola megszervezésén munkálkodjon. A Néri Szent Fülöp Katolikus Általános
Iskola idén 20 éves.
Az elmúlt évek munkáját Urbán Gábor plébános atya egy kifejező mondattal
így jellemezte: „Az egyesület a XVI. kerület egészére kiterjedő hitéleti, kulturális és közéleti munkát végez”.
A Kovász Egyesület alapította a Néri Szent Fülöp Katolikus Iskola Alapítványt.
Az egyesület hozta létre a Mindszenty Bizottságot. A bizottság tagjaiból
szerveződött a Hittel a Nemzetért Alapítvány, mely a bíboros úr szellemi örökségét híven ápolja, azon kívül közadakozásból és önkormányzatunk anyagi
hozzájárulásával 2009. október 25-én szobrot állított a főpásztor tiszteletére.
Irodalmi csoportunk megemlékezéseken, állami ünnepeken gyakran szerepel.
Csángó gyerekek nyaraltatását idén immár a 14. alkalommal szervezi. Wass
Albert örökségének ápolását az író születése napján szintén fontosnak tartjuk.
Kerületi iskolák számára irodalmi, történelmi vetélkedőket szerveztünk: Itt
élned, halnod kell, Széchenyi a legnagyobb magyar, Kincsünk a Biblia címmel.
A 6. éve folyó Szentmihályi Esték keretében plébániánkra neves előadókat
hívunk meg. Az eseménysorozat jelentős számú érdeklődőt vonz.
Az „Ima a hazáért” és az „Ima a magyar családokért” hitvalló rendezvényeket templomunkban tartottuk az utóbbi évek során.
A templom és az iskola közti kapcsolattartást szolgálja az évenként megrendezésre kerülő farsangi mulatság, melyben egyesületünk aktív szerepet vállal. A Szent Mihály napi búcsú alkalmából 8-10 kerületi iskola közel 400 tanu-
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lóját sikerül évről-évre meghívni lakóhelyünk ünnepére.
Az utóbbi három év következetes
munkája során sikerült kerületünk
egyik fájó sebét begyógyítani, a
„Mentsük meg Tóth Ilonka szülőházát” elnevezésű mozgalommal. A
mártír medika egykori otthona 2016.
október 23-ra jelentős önkormányzati és állami támogatással újjáépült.
A Tóth Ilonka Szülőházáért Alapítvány kuratóriumában egyesületünk
néhány tagja is szerepet vállal/
www.tothilonka56.hu/.
Budapesten, és szűkebb pátriánkban, Rákosszentmihályon a római
katolikus plébánia hívő közössége mint hazánkban oly sok felelősen
gondolkodó ember- fontosnak tartja a gyermekek katolikus nevelteté-

sének mielőbbi elkezdését.
A 2020-ban Budapesten megrendezésre kerülő Eucharisztikus Kongreszszus előkészülete során igazi lelki
gyümölcsöt és megfiatalodást jelentene a katolikus óvoda megvalósítása egyházközségünk számára! Ennek
érdekében a Kovász Egyesület szívesen vállal feladatot a képviselő testülettel karöltve.
Hívjuk az érdeklődőket és tenni
akarókat az alábbi elérhetőségen:
E-mail: petrovics.sandor1@t-online.hu.
Telefon: 06 30 655 92 71.
Programjaink megtekinthetők itt:
www.rakosszentmihaly.hu.
Petrovics Sándor, elnök

Derű: Ravasz koldus
Egy templom küszöbén állt egy ravasz koldus.
- Nem szégyelled magad? – fedte meg egy alkalommal egy szerzetes. Egy
hónappal ezelőtt vak voltál, most meg csonka.
- Ne mérgelődj, atya, hanem inkább örvendezz, hogy az imáitoknak
köszönhetően visszanyertem a látásomat!

Szentmihályi Életünk

17

Milyen iskola?
Amikor sokan meghallják, hogy adorációs iskola indult Budán, még a templomba
járók közül is többen nem értették, mi fán is terem. II. Szent János Pál pápa felhívta
az Egyház figyelmét "az imádság iskoláinak" szervezésére, azért, hogy újra bevezessük az embereket a szentségimádásba. Erre dolgozta ki a házigazda Emmánuel Közösség a 12 alkalomból álló találkozó-sorozatot. Szeptember közepe és december
eleje között a Városmajori Jézus Szíve templomban hétfő esténként találkoznak az
adorációs iskola „diákjai”. Az alkalmak 18 órakor szentmisével kezdődnek, 30-35
perces előadással folytatódnak, majd szentségimádással
záródnak kb. ¾ 8-kor. Olykor
kiscsoportos beszélgetésre is
sor kerül. Jézus valóságos
jelenlétéről az Oltáriszentségben, a kérő, a dicsőítő és
a hálaadó imáról, Isten irgalmáról, a Szentlélek bennünk
munkálkodó erejéről, Máriáról, a rózsafüzérről hallhatunk előadásokat és szentségimádás alatt ezekről elmélkedhetünk.
Az iskola nagy érdeklődést váltott ki, a templom tele van minden hétfőn. A plébániánkról is többen részt veszünk. Vidéken Kaposvárott indult hasonló, januártól pedig - a hírek szerint – a Lehel téren indul
újabb iskola. Aki nem tud eljutni oda, a http://www.iec2020.hu/
ador/ címen visszanézheti az őszi előadásokat. Mindenkinek
nagy szeretettel ajánljuk Dr. Fábry Kornél atya, a NEK főtitkárának tartalmas, élvezetes, humort sem nélkülöző, jól érthető előadásait.
Szentségimádásra pedig templomunkban is egyre gyakrabban
mód van, a hirdetésekben elhangzó időpontokban (legutóbb 18-én az esti misét
követően, 25-én az esti mise előtt 17 órakor).
Baczó Tamás
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Várnai Péter c. prépost atya kapta 2017-ben
a Mindszenty plakettet
Előzmények:
A Hittel a Nemzetért Alapítvány 2007-ben azzal a céllal alakult, hogy
Mindszenty József hercegprímás tiszteletét segítse terjeszteni, élete példáját,
tanítását megismertesse, emlékének maradandó jelet állítson és évről évre
tudományos előadást tartson, hogy mindezekkel a boldoggá avatása ügyét
szolgálhassa. Az alapítványt Hargitai György hozta létre, segítői még dr.
Horváth Attila és dr. Krajsovszky Gábor. A kuratórium elnöke dr. Herman
Edit.
Az
alapítvány
kezdeményezésére
és
szervezésében készült, és 2009 óta a Szent
Mihály templom előtt áll a prímás egész
alakos
bronz
szobra.
Az
évente
megrendezésre kerülő konferencia során
adjuk át a Mindszenty plakettet, amely
Domonkos Béla szobrászművész alkotása. Az
alapítvány eddigi díjazottai: Regőczy István
atya, dr. Jelenits István piarista atya,
Takács Istvánné, dr. Kerényi Lajos atya,
Burián László atya, Bárány József atya, Dr.
Adriányi Gábor atya, Sillye Jenő és Várnai
Péter atya.
Laudáció:
Tisztelt Emlékezők!
A Mindszenty József hercegprímás kiszabadulása emlékére rendezett
konferencián a Hittel a Nemzetért Alapítvány kuratóriumának döntése
alapján egy díjat adunk át. Kérem, engedjék meg, hogy az idei Mindszenty
Emlékplakettel jutalmazott személyt, Várnai Péter atyát bemutassam!
1958.július 30-án, Budapesten született. 1989-ig építészként dolgozott.
Többek között az Ő tervei alapján épült föl az Aquincum Hotel. Párhozamos
utakat járt be Szent Ferenccel, hiszen az assisi Szent is előbb a Szent Damján
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templom újjáépítésén fáradozott, majd a lelkek megmentése lett élete célja és
a papi hivatást választotta. 1994 júniusában, 36 évesen Esztergomban pappá
szentelik. 1997-ig Szentendrén káplán. 2006-ig a PPKE egyetemi lelkésze,
ahol egyháztörténelmet is tanít. 2007-ig a Főegyházmegye Ifjúsági referense,
számos országos katolikus rendezvény szervezője. 2006. augusztus 1-től
2016. december 16-ig az Árpádházi Szent Margit templom plébánosa.
A Hittel a Nemzetért Alapítvány könyveladásból, adománygyűjtésből és
önkormányzatunk támogatásával elkészítette és 2009. október 26-án dr. Erdő
Péter bíboros úr fölavatta Rákosszentmihályon Budapest első, köztéri,
Mindszenty hercegprímást ábrázoló bronz szobrát. Egy évre rá Péter atya is
megálmodott egy emlékművet a Lehel téri Szent Margit templom elé.
Örömmel mutatta be nekem terveit, de ez a gondolat nem valósulhatott meg.
Helyette Ő is Mindszenty szobrot állíttatott a templomkertben.
2011-ben Magyar Arany Érdemkereszttel ismerték el lelkipásztori munkáját,
amelynek folyamán kiemelten fontosnak tartotta a jegyes kurzusokat, a
felnőtt hitoktatást, a házas és férfi csoportok vezetését, a folyamatos képzést.
Péter atya irányítja templomának folyamatos restaurálását, megszervezte ott
az osszáriumi temetést. Kiállításokat, koncerteket, a XIII. kerület
családjainak egész napos fesztivált, irodalmi estéket szervez, az általa
összeállított Mindszenty vándorkiállítás
nálunk is bemutatkozott.
Lelkiségi könyvek szerzője, az Adorémus
kiadványban rendszeresen ír elmélkedéseket,
miközben
a
Mária
Rádió
műsorszerkesztője is. Rövid, márványba
véshető szavait, tanítását sokak lelki
fejlődése érdekében írja le, teszi közkincsé.
Saját grafikáiból országszerte több kiállítást
szervezett. Így jutott el hozzánk is a tárlat,
melyből három alkotást vásároltunk meg. A
bevételt a Kárpátaljai Ferences Missziónak
ajánlotta föl.
Három történelmi hangjáték kötődik
nevéhez, melyet plébániai közösségének
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tagjaival jelenített meg CD formában. Első lemezén IV. Béla életét dolgozta
fel, a második Mindszenty bíborosról, az 1956-os eseményekről szólt a
„Szabadság a szabadság téren át” címmel,
végül a „Krisztus inge” című felvétel a
szerzetesrendek
1950-es
feloszlatását
dolgozza fel.
Istennek szentelt, áldozatos élete, hívei örökös
szolgálata égeti erejét, feszíti, csiszolja
törékeny egészségét. Szellemét írással, keze
finomságát az általa keresztelendő gyermekek
számára készített sámlik készítésével, látását
grafikák, festmények alkotásával edzi. Hogy
mikor kerít időt minderre? Szó szerint éjjelnappal.
Műtétre készülve sokan kísértük imánkkal. Richard Rohr írja a „Jób és a
szenvedés misztériuma” című könyvében:
„Úgy hiszem, a szenvedés
osztozás Isten passiójában. Hiszem, hogy Isten szenvedő szeretet. Ha Isten
képére teremttettünk, és oly sok szenvedés van a világban, akkor Istennek is
szenvednie kell. Hogyan máshogy érthetnénk meg a kereszt
kinyilatkoztatását? Isten fény. Mégis úgy tűnik, mintha ez a fény a sötétben
lakozna. Be kell hatolnunk ebbe a sötétségbe, hogy meglássuk a fényt.”
Péter atya, akit most díjazunk, már behatolt ebbe a mélységbe és találkozott a
megsebzett Megváltóval.
A Hittel a Nemzetért Alapítvány Mindszenty Emlékplakettjét 2017-ben
Várnai Péter atya számára szeretnénk átnyújtani!
2017.október 28.
A laudációt összeállította és felolvasta: Petrovics Sándor

A hívek figyelmébe ajánljuk a plébánia idén
megújult honlapját, ahol a legfontosabb
hirdetések, programok naprakészen olvashatók:
www.rakosszentmihaly.hu

