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Zarándokút Máriapócsra

E

lég idő telt el ahhoz, hogy az emlékek letisztuljanak és rögzüljenek. Egy zarándokút
mindig tartalmaz olyan értékeket, melyek
gazdagítanak, olyan gondolatokat ébresztenek, melyek erősítenek hitünkben. Egyházközségünk híveivel június 23-24-én zarándokoltunk el Máriapócsra
Gábor atya vezetésével. A templom, amely Szent
Mihály nevét viseli barokk stílusban épült. 1991 óta
Szent II. János Pál pápa bazilika minor rangra emelte. 2005 óta Nemzeti Szenthellyé nyilvánították. Máriapócs csodája a könnyező Szűz Mária kegykép, mely először 1686-ban
könnyezett. I. Lipót osztrák császár Bécsbe vitette, ahol a kép azóta nem
könnyezik. 1715-ben Máriapócson a kép másolata könnyeket hullatott.
Mindannyian meghatódva léptük át a templom küszöbét. Csendben imádkoztunk a Szűz Anyához, és szentmisében is kértük
segítségét. Este részt vettünk a „világ rózsafüzér
zarándoklat” keretében tartandó imádságon.
A második nap Nyírbátorban megnéztük a katolikus
minorita templomot, melyet 1480-as években, gótikus stílusban építettek. és 2011-ben felújítottak. Ebben a templomban található a Krucsay, másnéven
Passió oltár, mely Jézus szenvedését ábrázolja. A
helység nevezetessége még a Báthori kastély, a református fa templom. Nyíregyházán látható a neo-
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román stílusban, 1904-ben épült Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház. Ebéd után a nyíregyházi Sóstó partján, a hűs fák árnyékában búcsúztunk két napos zarándokutunktól. Remélem, mindenki lelkiekkel töltekezve,
testileg felfrissülve tért haza.
Lauber Lászlóné Magdi

Velünk történt … 1. rész
 Verőfényes szép reggel kanyaro-

dott ki autóbuszunk a népligeti buszpályaudvarról. Hittanos táborunk
színhelye még számunkra ismeretlen és távoli helyen, délibábként lebegett előttünk. De az idő múlásával
Kecskemétet is magunk mögött
hagyva, megérkeztünk Szegedre.
Nagyon pontos érkezés és egy fontos találkozás után értünk Domaszékre, a tett helyszínére. Kisebbek,
nagyobbak, ifjak, a két korábban
születettel, új honfoglalókként vettük
birtokba a faházak szobáit. S akkor
kezdődött az élet. A következő napokban előre fölkért ifjaink, sihedereink, bakfisaink az idő és a programok beosztásában is debütáltak hiszen voltak vezetők, csoportvezetők,
helyettesek
és
ʻnemecsekekʼ. Elsőosztályú szervezés, sok-sok jól előkészített hátországi biztatás igazi alapnak bizonyult a jó hangulathoz és az időben

történő csatlakozásokhoz. Gábor
atyának is került velünk tölthető ideje. Ópusztaszer, Szeged és a széksósi strandolás tették emlékezetessé idei táborunkat. Természetesen
minden kezdet nehéz, de jó grundolás arra, hogyan adjuk át a stafétabotot. Nem fehér asztalnál, nem elvek mentén, hanem “úszás közben”
- a gyakorlatban. Legyenek utódaink
a táboroztatásban, nőjenek fel a fiatalok is ehhez a feladathoz! Összegezve: Jó mulatság, csapat-munka
volt.

 Szintén a nyárban voltunk Má-

riabesnyőn. Az apostolok lován természetesen. Ha már Úton, akkor
mi is. Korábban Sarlós Boldogaszszony környékén szoktunk menni, de
már azóta megoldódott a kettősállampolgárság kérdése. S persze
nem feledkezhetünk el a saját kettős

Szentmihályi Életünk

3

állampolgárságunkról sem. Úgy zarándokolunk a földön, hogy szemünk nem
vesszük le az égről. Kemény menet, de hát Jóbbal szólva nem katonasors-e
az ember élete a földön? A zarándok tudja ezt és el is fogadja. Közben egy
kis történelem a közelmúltból, kerületünk mártír-medikája szobra előtt tisztelegvén. Szent Anna templom Árpádföldön, a 100 millió áldozat emlékhelye

Csömörön. Megyünk tovább egy úton. Sok éneklés, imádság, keresztút, rózsafüzér. Kerepes legendásan vendégszerető és vendéglátó fogadtatása
mind-mind maradandó pillanata vonulásunknak. Köszönettel búcsút intünk,
irány az erdő - megannyi tévút lehetőségének színhelye. De legalább némelykor kicsit hűvösebb a rekkenő hőség. Jelek, dzsípíesz és a józan ész
segített, meg a mérhetetlen bizalom: Istenem mindenképp a Te kezedben
vagyunk: nem tévedtünk el. A gödöllői rep-tér után egy utcai nyomós-kút,
segítette túlélésünket. Közben közeledett a cél: Máriabesnyő, a Kegytemplom, ahol hazatérés előtt, esti szentmisével zárult a nap.
Hernád Sándor diakónus
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Plébániai csoportok — Kórus
Kórus és közösség Isten szolgálatában

Templomunk történetében mindig meghatározó szerep jutott az egyházzenei szolgálatot ellátó kórusoknak. Írásos dokumentumok tanúsága szerint kisebb-nagyobb létszámmal mindig működött kórus a közösségben. Jelenlegi énekkarunk 2000-ben alakult újjá Csernus János
karnagy vezetésével.

Visszatekintve az elmúlt évekre, a kórus sok szép szolgálatot, szereplést tudhat maga mögött. Rendszeres szolgálataik mellett, melyek
minden hónap negyedik vasárnapján a 9 órai szentmisén, valamint
nagyobb ünnepeken vannak, más eseményeket is színesebbé tettek.
Ilyenek például kiállításmegnyitók, a templomban megrendezett Mindszenty-emlékműsor, a szobor felavatási ünnepsége, a Magyar Kultúra
Napján adott koncert, kerületi kórustalálkozók. Az énekkar közösséggé kovácsolódott az évek során. Közös programokat szervez, például
karácsonyi ünnepséget, a nyári szünet előtt pedig összejövetelt vagy
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kirándulást. A repertoár folyamatosan bővül, több latin nyelvű mise
mellett mintegy hetven mű szerepel műsoron. A misék között szerepel
Mozart Koronázási-miséje, valamint Schubert G-dúr miséje is.
Újjáalakuláskor tizenöt taggal indult a kórus, s a létszám ma már a
harminc-harmincöt főt is eléri a kellemes, családias környezetben tartott, jó hangulatú szerda esti próbákon, ahová szeretettel várjuk az érdeklődőket. Felemelő érzés egy ilyen lelkes közösségben dolgozni,
ahol a hétköznapi gondokat félretéve, gyakran a zord időjárási viszonyokat is leküzdve munkálkodnak egyre többen. A kórusunk vezetőjének értő irányításával saját örömünkre és az Úristen dicsőségére muzsikálunk.
Csernus János és Major Ádám

Kedvenc versem— Petőfi Sándor: Az apostol (részlet)
A szőlő a napsugaraktul érik;
Mig édes lett, hány napsugár
Lehelte rája élte melegét,
Hány százezer, hány miljom napsugár?...
A földet is sugárok érlelik, de
Ezek nem nap sugárai, hanem
Az embereknek lelkei.
Miden nagy lélek egy ilyen sugár,
de
Csak a nagy lélek, s ez ritkán terem;
Hogyan kivánhatnók tehát, hogy
A föld hamar megérjék?...
Érzem, hogy én is egy sugár vagyok,
Amely segíti a földet megérni.
Csak egy nap tart a sugár élete,

Tudom, hogy amidőn megérkezik
A nagy szüret,
Akkorra én már rég lementem,
S parányi művemnek nyoma
Elvész az óriási munka közt,
De életemnek a tudat erőt ad,
Halálomnak pedig megnyúgovást,
Hogy én is, én is egy sugár vagyok! –
Munkára hát,
Föl a munkára,
lelkem!
Ne légyen egy
nap, egy perc
elveszítve,
Nagy a föladat,
az Idő röpűl, s
az Élet rövid.
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Hónap szentje— Lisieuxi (Kis) Szent Teréz
Ünnepe: Október 1. Szül: Alençon,
1873. január 2. megh.: Lisieux, 1897.
szeptember 30.

mintha semmi baja nem lett volna.
„Hirtelen megelevenedett a kép. Mária közel jött hozzám, és rám mosolyTeréz 1873. január 2-án született egy gott.''
vallásos család kilencedik gyermekeként. Tíz évesen súlyosan megbete- A Kármelbe való belépését a papja
gedett, de a Szűzanya megjelent ne- és a püspök sem engedélyezte a fiaki, rámosolygott és meggyógyította. tal lánynak. De ő kitartott és végre
Amikor először áldozott, kérte az 1888. májusban átléphette a lisieux-i
Urat, hogy „vegye el a szabadságát'', Kármel kapuját, azért hogy „lelkeket
hogy „egy lehessen az isteni erővel''. mentsen, és elsősorban a papokért
Korán szerzetesi hivatást érzett és a imádkozzék''. Fogadalmi formulájákolostori élet után vágyott. Meghívást ban Jézustól a szív és a test vértanúkapott a Megfeszítettől, aki arra hívta,
hogy rajta keresztül akarja megváltó
vérét kiárasztani a lelkekre. „Nekem
az a mennyország, hogy jót tehetek a
földön!'' Elsődleges hivatásának ismerte fel, hogy a bűnösök -- akiket
gyermekeinek nevezett -- életéért
engesztelő áldozatként harcoljon.
Imádkozott egy halálra ítélt gyilkos,
Pranzini megtéréséért, és imádsága ságát kérte. Az első öt esztendőben
meghallgatásra talált. Nővére, Pau- Teréz sokat szenvedett a magánytól
lina beöltözése után olyan mély lelki és sokat küszködött a lelki szárazmegrendülés vett erőt rajta, hogy na- sággal és az egyedülléttel. Teréz
pokon át szinte teljes bénaságban azonban minden szenvedést terméfeküdt. Édesapja és a nővérei letér- szetfeletti örömmel fogadott. Kevesen
deltek az ágyánál lévő Mária-kép elé hittek abban, hogy kitart majd a rendés imádkoztak. A beteg egészen elra- ben, a prióra anyának mindig volt vagadtatva figyelte a képet, majd felült lami bíráló, megalázó megjegyzése.
az ágyban és gyógyultan leszáll róla, Időről időre hosszasan halmozta ellene szóló kifogásait. Teréz némán
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hallgatta a méltatlan szidásokat.
„Nem volt olyan nap, hogy meg ne
sebesültem volna.'' Kérte a Teremtőjét, hogy „Add meg nekem a vértanúságot... Senki ne kíméljen, lábbal tiporhatnak, észrevétlenül hagyhatnak...'', de „az énekem annál szebb
lesz, minél hosszabbak és hegyesebbek a tövisek!'' „Az én hivatásom a
szeretet!'' Teréz gyermekkorát és
gondolatait az Egy lélek története c.
könyvben fogalmazta meg. Életéről
nem sok külső esemény árulkodik.
Amit róla tudunk, majdnem kizárólag
személyes följegyzéseiből és nővértársai tanúságtételéből ismerjük.
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Teréz életszentségének jellemvonásai az Úr Jézus iránti szeretet, amely
mindent felülmúl, úgy akarja Jézust
szeretni, „ahogyan még senki nem
szerette Őt''. Inkább meghalni akar,
mint hogy a legkisebb szándékos
hibát is elkövesse. Teréz nemcsak a
saját tehetetlenségét ismerte fel, hanem azt is. hogy Jézus isteni erejével
segít az ember gyengeségein azáltal,
hogy a végtelen irgalmasság magasba emeli és magába zárja a lelket.
Arra törekedett, hogy szabaddá tegye az utat Isten végtelenül finom
szeretete számára. Tudatára ébredt,
hogy Istent csak abban a mértékben
szerethetjük, amilyen mértékben a
felebaráti szeretetet gyakoroljuk. Így
fogadja a hitet támadó kísértéseket
is. A gyengeség és a kicsiség egyáltalán nem jelent akadályt a tökéletes
szentség útján, feltéve, hogy a lélek
„teljes bizalommal ráhagyatkozik Jézus végtelen irgalmára''. „Az a küldetésem, hogy másokat megtanítsak
arra, hogyan szeressék Istent...,
hogy megmutassam a lelkeknek az
én kis utamat. A Jóisten mindent
meg fog tenni, amit akarok, hiszen én
soha semmit nem tettem az Ő akarata ellenére.”

1896. Nagypéntek éjszakáján Teréz
először köhögött vért. Nem sokkal
utána félelmetes kísértések támadták
meg, és e kísértések egészen a haláláig gyötörték. Betegszobába költözött, felvette a betegek kenetét, végül
aztán már áldozni sem tudott, és a
lelkében is sötétség támadt. A feszületet azonban szorosan átkulcsolva
tartotta, s mikor egy alkalommal rózsát hoztak neki, sziromról sziromra
bontva a virágot, a szirmokat az Úr
sebeire tette. Ezekkel a szavakkal
halt meg: „Istenem, szeretlek!'' Terézt
1923-ban boldoggá, 1925-ben szentté avatták és a missziók főpatrónájá- http://www.katolikus.hu/
szentek/1001.html nyomán
vá nyilvánította a pápa.
Baczó Tamás
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Az Eucharisztikus Kongresszus logója
Nagy lendülettel halad a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
(NEK) előkészítése. A Kongresszus himnuszára kiírták a pályázatot, a NEK
imáját már minden vasárnap együtt imádkozzuk. A logót pünkösdhétfőn, az
első előkészületi év megnyitásakor, leplezte le a bíboros úr. A győztes pályaművet a 78 éves Lampert János, azaz Lampi bácsi grafikusművész készítette.
Az ő munkája például a Hitünk és életünk (1974) című hittankönyv illusztrálása. A pályázat kívánalmait komolyan vette, hét variációt készített, mire beadhatónak találta azt.
De vajon milyen üzeneteket rejt a logó?
Az Oltáriszentséget szimbolizálja az ostya és a kehely. Az ostyában látható
kereszt a Golgotára utal, mely piros színű, ez Jézus irántunk való szeretetét,
értünk vállalt kereszthalálát is kifejezi.
Oltáriszentségből fakadó forrás a Kongresszus zsoltáridézetére ("Minden forrásom belőled fakad", Zsolt 87,7) utal, aminek négy vonalban alázubogó vize
a négy evangéliumot és az örömhír terjedését jelképezi. A forrás egy folyóba,
a Dunába ömlik. Ahogy a Duna
számos országot köt össze, Nyugatot és Keletet, Északot és Délt, úgy
köt össze az Eucharisztia is bennünket, különböző nyelvű és kultúrájú európai keresztényeket.
A forrás négy ága a világ négy égtáját, egyben az egész Földet is jelképezi.
A logóban használt színeknek is
jelentősége van. Megjelennek a
Szentháromságot jelölő színek,
ahol az Atya piros, a Fiú aranysárga, a Szentlélek pedig égszínkék.
Természetesen hazánk nemzeti színei, a piros-fehér-zöld is felbukkannak a logóban, utalva az esemény helyszínére, Budapestre,
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amely 2020-ban ad otthont a Kongresszusnak.
http://www.iec2020.hu/l/a-2020-as-budapesti-nemzetkozi-eucharisztikuskongresszus-logojanak-leirasa nyomán Baczó Tamás

Derű:
Egy szerzetes így panaszkodott a társának:
- Szörnyű dolog történt velem! Azt álmodtam, hogy az újoncoknak
prédikálok!
- Mi ebben a szörnyű?
- Az, hogy amikor felébredtem, akkor láttam, hogy valóban az
újoncoknak prédikálok!

Tanmese: A paraszt és a csacsi
Egy nap a paraszt szamara beleesett a kútba. Az állat órákon
át szánalmasan bőgött, miközben a
paraszt megpróbálta kitalálni mit
is tehetne. Végül úgy döntött, hogy
az állat már öreg és a kutat úgyis
ideje már betemetni; nem éri meg
kihúzni az öreg szamarat. Áthívta a
szomszédjait, hogy segítsenek.
Mindegyik lapátot fogott és elkezdtek földet hányni a kútba.
A szamár megértette mire készülnek, és rémisztően üvölteni kezdett, majd nemsokára elcsendesedett.
Kis idő elteltével a paraszt lenézett a kútba. Meglepetten látta, hogy a
szamár él, és minden lapátnyi föld után valami csodálatosat művel. Lerázza magáról a földet, majd feláll a tetejére. Ahogy a paraszt és
szomszédjai tovább lapátolták a földet a szamárra, ő lerázta magáról
azt, és egyre feljebb lépdelt. Hamarosan mindenki ámulatára a szamár
átugrott a kút peremén és boldogan elsétált!
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Plébániánk képviselőtestülete két „örökös” tagjától búcsúzott
fájó szívvel ebben az évben: Szabó Sándortól és Szafranszky
Károlytól.
Szabó Sanyi több mint 50 éve élt Rákosszentmihályon, 43 évig
boldog házasságban feleségével. Két gyermeke és hat unokája van. Mindig jókedvű, közvetlen, családszerető ember volt.
Villanyszerelő kisiparosként dolgozott családjáért, de évtizedeken át foglalkozott templomunk villamos problémáival is.
Pontos, becsületes ember volt. A kerületben élő idős emberek nagyon szerették megbízhatóságáért, precízségéért. Márciusban távozott közülünk.
Szafranszky Karcsi tősgyökeres kerületi lakos volt. Családszerető, megbízható, jó kedélyű ember. Feleségével 59 évig éltek
nagy szeretetben, megbecsülésben. Két gyermekük és őt unokájuk szeretete töltötte be az életét. Nagyon szeretett énekelni, fiatal korában a Kőbányai Szent László Plébánia kórusában
énekelt. Később templomunk énekkarának tagja lett, sok-sok
évtizeden keresztül. Hosszú ideig vett részt a plébániai képviselőtestület munkájában, építő ötleteivel segítve a plébánia
életét. Augusztusban búcsúztunk tőle.
Köszönjük a közösségért végzett sok-sok szolgálatukat, fogadja őket szeretetébe a mennyei Atya!
A képviselőtestület nevében Lauber Magdi és Hargitai György
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Ars Sacra hét a templomunkban
Az Ars Sacra hetéhez illeszkedően két program is
volt a templomunkban. 16-án, szombaton
templomunk kórusa Kodály Zoltán Magyar
miséjét énekelte az esti szentmisén. Ezt követve
szentségimádáson maradtunk este 9 óráig, a lelki
tartalmat a kórus tagjainak gondolatai és éneke,
majd a Kovász Egyesület, cserkészek és a plébánia
tagjainak felolvasásai, imái szolgáltatták. Az Úrral
való párbeszédünket és a dicsőítést az
elcsendesedésben még jobban elmélyíthettük.
Ezúttal többen vettek részt, mint más hasonló
alkalmakkor, reméljük a 2020-as budapesti
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus felé
haladva mind többen leszünk, hogy felfedezzük az
Eucharisztiában
jelen
lévő
Jézus
adta
kegyelmeket!
Az Ars Sacra hét zárásaként 24-én ismét zenében gyönyörködhettünk, Gedai
Ágoston orgonahangversenyének címe Szakrális variációk volt. Fuvolán
testvére, Gedai Eszter kísérte a játékát. A hangverseny hallgatói kivetítőn
láthatták a zenész testvérpárt. Köszönet Hasznosi Babinak a szervezésért!
Baczó Tamás
Szentmihályi Életünk
A Rákosszentmihályi Római Katolikus Plébánia lapja
Főszerkesztő: Petrovics Sándor,
petrovics.sandor1@t-online.hu

A következő szám megjelenése
november 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.
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A teremtett világgal együtt mondott keresztény ima
remtményedért!
Add meg a kegyelmet, hogy szoros egységÁldunk téged, Atyánk, minden teremtmé- ben érezzük magunkat mindazzal, ami létenyeddel együtt, melyek erős kezedből kerül- zik!
tek ki, a tieid, telve vannak jelenléteddel és Szeretet Istene, mutasd meg helyünket ebgyengéd szereteteddel. Áldott légy!
ben a világban, hogy szereteted eszközei

A Laudato Sii enciklika megjelenésének
második évfordulójára…

Isten Fia, Jézus, általad teremtetett minden.
Testet öltöttél Mária anyai méhében,
e föld részévé lettél, és emberi szemmel
nézted a világot. Ma benne élsz minden
teremtményben feltámadottként, dicsőségben. Áldott légy!

legyünk minden élőlény számára ezen a
földön, hiszen te egyikükről sem feledkezel
meg!

Egy és hármas Urunk, végtelen szeretetű
csodálatos közösség, taníts meg, hogy meglássunk téged a világmindenség szépségében, ahol minden rólad beszél! Indíts minket dicséretre és hálára minden egyes te-

tet, hogy egy jobb jövőt készítsünk,
hogy eljöjjön a te országod,
az igazságosság, a béke, a szeretet és a
szépség országa! Áldott légy!
Ámen.

Világítsd meg a hatalom és a pénz birtokosait, hogy óvakodjanak a közömbösség bűnétől, szeressék a közjót, segítsék a gyengéSzentlélek, te világosságoddal az Atya sze- ket, és legyen gondjuk erre a világra, ahol
retete felé irányítod ezt a világot, és kíséred lakunk.
a teremtés fájdalmas sóhajtozását, de ott A szegények és a föld ezt kiáltják:
élsz a mi szívünkben is, hogy a jóra ösztö- Urunk, ragadj meg minket hatalmaddal és
nözz minket. Áldott légy!
világosságoddal, hogy védjünk minden éle-

Október 14-én, szombaton 9 és 12 óra között szeretettel várjuk az
egyházközség tagjait, közösségeit, egész családokat is egy közösségépítő
együttlétre. Közösen rendbe tesszük a plébánia kertjét, a gyerekeknek
pedig különféle kézműves foglalkozásokat szervezünk. Aki szívesen
vállalna ilyen foglalkozás megtartását, keresse Hasznosi Babit (20/364
7033).
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Plébániai hírek
•

A rákosszentmihályi egyházközségi kirándulás Miskolc-DiósgyőrLillafüredre 2017. október 7-én lesz. Találkozó reggel 6.15-kor a templom előtt, indulás 6:30-kor. Részvételi díj 5500 Ft. Hazaérkezés este 19
és 20 óra körül. Jelentkezés befizetéssel együtt a plébániai hivatali
órák alatt.

•

Soroksár – Újtelepi Fatimai Szűzanya templom templombúcsúja a Fatimai Szűzanya jelenések 100. évfordulóján 2017. október 13-án. Program: http://fatimaiszuzanya.hu/hirdetmenyek . Az 11 órai ünnepi
szentmise főcelebránsa dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergombudapesti érsek.

•

A Soroksár – Újtelepi Fatimai Szűzanya templom 2017. október 14-én
szombaton 10 órától a Máriajelenések évfordulójának alkalmából rendez konferenciát. Részletes program: http://fatimaiszuzanya.hu/
hirdetmenyek.

•

Szent Mihály-napi búcsúra október 1-én, vasárnap kerül sor. Az ünnepi
szentmisét 10 órakor Dr. Török Csaba teológiai tanár celebrálja, melyet körmenet követ.

•

Szeptember 29-én pénteken, Szent Mihály ünnepén, egész napos
szentségimádás lesz a templomban. Aki tud vállalni fél-egy óra felügyeletet, a sekrestyében jelezheti. Mindenkit buzdítunk, hogy ha
módja van rá, térjen be egy kis időre találkozni a jelen lévő Jézussal.
Az október elsejei búcsú napján déltől az esti szentmiséig
színes vásári forgatag szórakoztatja a sokadalmat.
Helyszín: 1161 Budapest, Templom tér
Kerületünk óvodásai és általános iskolásai színpadi műsor-sorozattal
várják az érdeklődőket. 16:30-tól fellép a
Szúnyog Zenekar és Kálmán bácsi Zenedéje
Részletes program a plébánia weboldalán
Szervezők: Rákosszentmihályi Plébánia és a Kovász Egyesület
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A Néri iskola 21-dik tanéve
Szeretettel köszöntöm a Szentmihályi
Plébánia közösségét a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola 21. tanévének elején.
Egy évvel ezelőtti bemutatkozásomtól eltelt egy év szinte elrepült. Viszszatekintve örömmel nyugtázhatom,
hogy az általam képviselt, és vezetői
munkám alapjait meghatározó katolikus, pedagógiai értékrendem azonos
az iskola mindennapjait meghatározó, az elmúlt húsz év alatt kialakult
hagyományokra épülő, néris értékrenddel.
Isten iránti hálával köszönetet mondok a tantestület helytállásáért, a
zökkenőmentes vezetőváltásért, a
szülőknek
a
bizalomért és
az eredményes
elmúlt
tanévért.
Nagy megtiszteltetés, hogy
a fenntartó 5
évre kinevezett az iskola vezetői feladatainak ellátására.
A nyár folyamán a fenntartó jóvoltából a tárgyi feltételekben javulás, óriási előrelépés történt, ill. még folynak a munkálatok, például

Közel nyolcvan ablakot modern, bukó-nyíló nyílászárókra cseréltek;
A gazdasági bejáratnál akadálymentes bejáró készül
(folyamatban);
A rendezvények könnyebb lebonyolítása érdekében ajtót nyitottunk a
konyhából az étterembe, ill., az
étteremből a tornaterembe;
Nagyléptékű informatikai fejlesztések, felújítások is zajlottak:
- Új központi szervergépet vásároltunk, a régi, falon kívüli kábelezést
a falba süllyesztett, 10-szeres sávszélességű kábelekre cseréltettük;
- Az egész iskolában nagy sebességű
wi-fi hálózat
készült;
- Az informatikateremben a
tanulói kapacitást kibővítettük;
- Folyamatban
van, hogy minden tanteremet felszereljünk
hangszórós-médialejátszós számítógéppel;
- A fenntartótól a meglévő 3 mellé
további 3 db interaktív tábla érkezett kivetítőkkel együtt;
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- Az alapítvány segítségével az öszszes olyan tanteremben lesz projektor, amelyikbe nem jut interaktív tábla. (folyamatban);
A tornatermi beázás elhárítása, és a
magasban lévő, távvezérléssel,
már nem működtethető ablakainak a javítása, az utcai
fronton az esővíz elvezetése, ill. a bejárati ajtó
felújítása még az ősz folyamán meg fog történni.
Köszönet mindezekért a
fenntartónak!
Nagyon örülünk, hogy a sok
szülői munkának köszönhetően az új
ingatlan udvarát használatba vették
diákjaink. A kicsik örömére homokozó
építését is tervezzük.
Örvendetes tény, hogy a tanév során
szinte valamennyi osztály létszáma
emelkedett, ill. ugrásszerűen megnövekedett az érdeklődés az iskolánk
iránt.
Véleményem szerint elsősorban ez
annak köszönhető, hogy a sajtóban
megjelent a 2015-ös kompetenciamérések eredménye alapján felállított iskolai rangsor. Örömmel és
büszkeséggel töltheti el a tanárokatszülőket-diákokat, hogy iskolánk a
2015-ös kompetenciamérés eredménye alapján a budapesti általános is-
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kolák rangsorában a 21-dik helyen
van, ill. egyházmegyei katolikus iskolák közül az első helyen.
Az elmúlt tanévben megnövekedett
iskolánk iránti érdeklődés, ill. jelentkezések miatt már nem tudtunk minden jelentkezőt felvenni. Ezért kezdeményeztük az Alapító Okirat
és a Működési engedély módosítását, hogy a maximális
tanulólétszámot 420-ról 450re emeljük. Az engedélyt
megkaptuk. Így ezt a tanévet
már 422 diákkal kezdhettük
meg.
A tanév egyik kiemelt feladatának tekintem a tantestület, mint
közösség megerősítését, építését.
Ennek első lépéseként, a tanévre történő felkészülés keretében "közös
felelősségünk" mottóval kihelyezett
közösségi napot tartottunk augusztus
22-én a Néri Szent Fülöp Katolikus
Általános
Iskola
közösségei
(tantestület – plébánia – SZMK - alapítvány) képviselőinek részvételével a
Fóti Római Katolikus Plébánián.
A fóti Szeplőtelen Fogantatás Templomban Urbán Gábor plébános atya
által celebrált szentmisével kezdtük a
napot, majd idegenvezetői ismertetőt
kaptunk a templomról.
Ezután, az ebédig tartó időszakban az
elmúlt 20 év tapasztalataiból, öröme-

16

Szentmihályi Életünk

iből, nehézségeiből merítve, előre
tekintve megosztottuk egymással a
jövővel kapcsolatos elképzeléseinket,
ötleteinket, javaslatainkat annak érdekében, hogy az iskola alapítók
szándékai szerint Isten áldásával működjön tovább a Néri iskola. Ebéd
után látogatást tettünk a Károlyi kastélyban, ill. sétát tettünk a kastély
parkjában. A tanév során további két
tanítás nélküli napon tervezünk újabb
tantestületi közösségépítő programot.
A tanévre való felkészülés keretében
a tantestület felülvizsgálta és módosította az iskola három alapdokumentumát, - Pedagógiai Programot, Szervezeti és Működési Szabályzatot, valamint a Házirendet -, kikérve és figyelembe véve a Szülői Munkaközösség véleményét. A felülvizsgálat elsősorban a törvényi változások miatt

volt aktuális, de ha már belevágtunk
ebbe a nagy munkába, több más, az
elmúlt évek tapasztalatait hasznosítva, más egyéb módosítást is végeztünk.
Bízom benne, hogy a 21. tanévünk,
ill. a következő húsz tanév is Isten
szándéka szerint, az Ő tervének szolgálatában telik majd el, és mindanynyiunk számára eredményes, boldog
és kiegyensúlyozott lesz.
Évnyitónkon tanévünk vezérfonalaként a Zsoltárok könyvéből a következő néhány sort ajánlottam.
Taníts meg arra,
hogy megtegyem akaratodat,
mert Te vagy az én Istenem.
A Te jó lelked vezessen engem
egyenes földön.
Tyukász Mihály Tamás igazgató

Az éneklő busz - A templomi énekkar kirándulása
Templomi énekkarunk szeptember 23-án kirándulásra indult. A busz a
Versegyháza—Vácrátót—Vác útvonalon vitte a közel 40 fős csapatot. A
program 10 órakor a veresegyházi új templomban szentmisével kezdődött,
melyet Gábor atya mutatott be. A csodálatosan szép, kör alakú templom
lenyűgözött bennünket fény- és hanghatásaival, jelkép-üzeneteivel. A
templombelsőt a tizenkét apostol kőoszlopa tartja. Minden ablakfény és
templomszín az Élő Vizet, Krisztust juttatta eszünkbe.
Az énekes szentmisét a Vácrátóti Botanikus Kert megtekintése követte. A
szemerkélő esőt a kiváló idegenvezetés és a kert üvegházának csodái
feledtették. Megismertük a kakaó fát, perceket álltunk a vanília fa előtt,
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hibiszkuszok, orchideák ejtettek ámulatba bennünket. Megtudtuk, hogy a
vandák thaiföldi színes virágok.
A finom ebéd után kirándulásunk
utolsó állomása Vác városa volt.
Az egykori vár udvarától indult a
történelmi séta. Itt állt a Szent
István király alapította püspöki
székesegyház. A Konstantin téren
a váci „Vatikán” épületeivel
ismerkedtünk meg. Ezek közül a
legjelentősebb az 1763-1777-ig épült dóm. A piaristák templomába is
betértünk, hiszen ott a napi 24 órás szentségimádás során az úr Jézussal
találkozhattunk. A Fő térre kiérve Magyarország egyik legszebb barokk tere
tárult elénk.
Rövid séta után a fegyház mogorva épületénél megemlékeztünk ’56 hőseiről
és egyházunk sokat szenvedett papjairól, akik e falak mögött raboskodtak. Itt
még elhangzott Gérecz Attila egyik gyönyörű verse is, aki öttusabajnokként
vált az akkori rendszer áldozatává. Innen szökött meg élete kockáztatásával
és pár hónap múlva hősi halált halt ‘56-ért. Érdemes az „angyali Gérecz”
tragikus életével kicsit megismerkedni!
Kedves jelenet, búcsúzáskor a fiatal buszvezető megköszönte, hogy velünk
lehetett, hiszen ő maga is szokott zsoltárokat énekelni. Késésünkre egy
csodálatos zsoltárénekkel ajándékozott meg bennünket.
Köszönet Gábor atya anyagi segítségéért és az énekkar egész éves
munkájáért!
Petrovics Sándor és Kinga/ váci idegenvezető

Anekdota: A béka
Paplakot építettek egy faluba, amely a filiája volt a szomszéd községnek. Ez
a dolog sehogyan sem tetszett a papnak. Megszólít az építők közül egy embert:
- Hallja-e János bá’! Hiába építik olyan nagy garral azt a házat, mert ebbe a
szegény faluba sohasem kapnak kendtek papot.
- Egyet se búsuljon, tiszteletes uram! Csak tó legyen, békát eleget kapunk.
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Velünk történt … 2. rész
 Városmajor-Máriaremetére 70 évvel ezelőtt Mindszenty bíboros vezette

azt a zarándoklatot ahol egyik nap a férfiak, másik nap az asszonyok
indultak zarándokolni. Akkor is a családokért, kis-Magyarország
kereszténységéért
ajánlották fel az út
fáradalmait.
Akkor
nagyon sokan voltak.
Mára már ʻrégi szép
időknekʼ is elmegy. A
cél nem csupán az
emlékezés. A tét ma is
ugyanaz.
Döbbenetesen aktuális
maradt. Sokan voltunk
- de nem elegen. A cél,
a zarándoklat célja
nem
fejeződött
ki
eredeti jelképekben, trikolórból is szinte csak egy volt. Szégyelljük
magunkat. Magyarságunkat, hitünket, reményünket. Beérjük azzal, hogy itt
vagyunk. Tétovaságunk tábláival. Miközben világra nyitott ablakunkban
lengetjük a kereszténység zászlaját, vagyunk-e még keresztények? Leszünk
-e még Kárpát-medence szerte? Akik merünk merni, akik merünk élni. Sok
biztató pillanat volt. Buzdítások, elmélkedések. Főként közvetlenül
Mindszentytől, az utolsó hercegprímástól vagy Mindszentyről mint papról,
plébánosról, bíborosról. Igazában nagyon szép volt. Épületes gondolatok.
Szólunk-e Róla utólag az elismerés hangján? Valaki, aki előttünk nehéz
időkben helytállt. Tudta mi a hűség. Dacos következetesség. Halljuk-e a jó
pásztor hangját? Ez is velünk is történt.
Hernád Sándor diakónus
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Mehívó
Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Budapest XVI. kerületi
mártírjai és hősei emlékére állítandó gránit emléktábla avatására
A megemlékezés résztvevőit köszönti Kovács Péter polgármester
Ünnepi beszédet mond Wittner Mária

Időpont: 2017.október 15. vasárnap 11 óra
Helyszín: Tóth Ilonka Emlékház, 1162 Budapest,
(Árpádföld) Állás u. 57.
Az emléktábla állítói:
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége
1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége
56-os Szövetség
Tóth Ilonka Szülőházáért Alapítvány
A hívek figyelmébe ajánljuk a plébánia
idén megújult honlapját, ahol a
legfontosabb hirdetések, programok
naprakészen olvashatók:
www.rakosszentmihaly.hu
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Könyvajánló—Szőnyi Szilárd: Föltámadott a gender
A mai hiszterizált légkörben, amikor a család
fontosságáról, egy életre szóló házastársi
elköteleződésről, a nagycsaládról, vagy a
hagyományos férfi-női kapcsolatról és
szerepekről esik szó, a megszólaló kap hideget
(főleg) - meleget.
Természetesen fontos minden ember
véleményének meghallgatása, a tolerancia, a
párbeszéd. De az egyházunk által képviselt
értékek ismerete, azok melletti szelíd, de
határozott - ma sajnos bátorságot is kívánó kiállás legalább annyira. Azoknak ajánlom a
könyvet, akiket foglalkoztatnak ezek a viták,
szeretnének családbarát, párbeszédre nyitott, katolikus keresztény elveken
álló véleményt olvasni, melyet a szerző képvisel. Mindezt humorral,
őszintén, gondolkodó hívő emberként.
(Heti Válasz kiadó, 2017., 2900 Ft)
Baczó Tamás

Derű:
A sivatagi szerzetesek általában sokáig éltek. Eleutheriosz atya azonban a századik esztendeje után egyre feledékenyebb lett. Egy alkalommal eltévedt Damaszkusz kis utcáin.
- Barátom – szólított meg egy járókelőt - , meg tudnád mondani,
hol van Eleutheriosz atya?
- Hét nem te vagy Eleutheriosz atya?
- De igen, csak azt nem tudom, hol vagyok.

