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Isten éltessen sokáig, Gábor atya! 70.
Kedves Gábor Atya!
A magam és az Egyházközség nevében sok szeretettel köszöntelek, 70.
születésnapodon. Egyben köszöntöm
a megjelent paptestvéreket, az újpesti
Szent József Plébánia híveit és minden jelenlevőt.
Ünnepelni gyűltünk össze ma este, és
én azt gondolom, jó okunk van rá!
Gábor atya 1947. december 18-án
született a Pest megyei Nagykátán.
Tisztelgésként Nagykátának, szülőhelyén szentelték pappá 1973. június 17
-én. Felszentelése után káplánként
működött Gyömrőn 1973-75-ig, Tápiószecsőn 1975-78-ig, majd Budapesten - a szomszédos Sashalmon 1978-79-ig. Innen kerül – mint káplán
– első ízben, 2 évre, Rákosszentmihályra /1979-81/.
Ezután a Váci egyházmegye legtávolabbi helyére, Csongrádra kerül
káplánnak a főplébániára. Jól érzi itt magát, elöljárói is meg vannak
vele elégedve olyannyira, hogy 1986-ban Csongrád város - Piroskaváros-i - templom plébánosává nevezik ki. Innen 6 év múlva 1992-ben
Budapestre disponálják, az újpesti Szent József templom plébánosa
lesz. Itt új plébániát, és közösségi házat épít. 1993-ban inkardinálják
az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyébe.
Ezután megérkezünk a „jelenbe”: 2004-ben – Horváth Zoltán atya után
- a Rákosszentmihályi Plébánia plébánosa lesz.
2010 augusztusában bíboros atya a Főegyházmegye Vagyonkezelőjé-
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nek nevezi ki, mely feladatkörben már a második öt éves ciklusát tölti.
2013-ban templomunkban együtt ünnepeltük pappá szentelésed 40.
évfordulóját. 2015-ben Esztergomban a Főszékesegyházi Káptalan
tagjává szentelik. Az ünnepélyes beiktatáskor Prohászka Ottokár helyét foglalhatja el.
Gábor atya több mint 13 éves szentmihályi működése alatt sok mindent elértünk mind anyagiakban, mind lelkiekben.

Kívül-belül megújult a templomunk, majd 2016 Karácsonyára - két
éves felújítás után - megszólalt az átépített orgonánk. Közben szép
közösségi élet bontakozik a Plébánián. Folyamatosan megjelenik újságunk: a Szentmihályi Életünk, a cserkészeknek köszönhetően megújult a honlapunk.
Örülünk, hogy Gábor atyának plébánosi és egyéb egyházi tevékenysége mellett jut ideje katolikus iskolánk, a Néri Szent Fülöp Katolikus
Általános Iskola lelki, szellemi irányítására is. Az elmúlt évben Gábor
atya javaslatára, a plébánia megvásárolta és átadta az iskolának
használatra a szomszédos nagy telket.
Mindeközben kereszteled, bérmálod, esketed gyermekeinket, unokáinkat, elbúcsúztatod családtagjainkat, barátainkat.
Kedves Gábor atya! Kívánjuk, hogy Isten tartson meg közöttünk jó
egészségben, szeretetben, és a jó Isten adjon erőt az előtted álló feladatok elvégzéséhez. Isten éltessen sokáig!
Kolozsvári Tibor világi elnök köszöntő beszéde (dec. 17.)
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Eucharisztikus Kongresszusra készülve
November 25-én, Krisztus Király ünnepének előestéjén a 2020-as 52.
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve egyórás szentségimádásra hívták a szervezők a Kárpát-medence híveit. „Különböző

helyszíneken, de egy időben, együtt imádkoztunk azért, hogy „az önmagát értünk is feláldozó és az Oltáriszentségben velünk lévő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük.” A cél az volt, hogy 20 000
együtt imádkozó legyen, végül 30 000-en voltunk, a mi templomunkból
is szép számmal. Sokan csatlakoztak Európa távolabbi területeiről,
sőt
ÉszakAmerikából is…
A Kongresszus előkészítése részeként december 2-án, szombaton találkoztak ismét a
plébániai küldöttek a
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Nemzeti Színházban. Az eseményt adventi gyertyagyújtás vezette be.
Erdő Péter bíboros úr homíliája, majd a missziós küldöttek beszámolói, tanúságtételei következtek. Rákosszentmihály képviseletében én
számoltam be a közép-pesti küldöttek együttműködésének és tapasztalat-megosztásának szervezéséről és azok gyümölcsiről. Az esemény zárásaként dr. Fábry Kornél, NEK főtitkár előadását hallgattuk
meg „Egészséges közösség/plébánia” címen, szokás szerint nem kevés humorral, öniróniával. Reméljük, sikerül levetíteni ezt az előadást
a közeljövőben a plébánia közösségének is.
Baczó Tamás

Wass Albert ünnepség
Wass Albert születésének 110. évfordulóján ünnepi megemlékezést
tartottunk a Néri Szent Fülöp Katolikus Iskolában. Sorrendben ez a 13.
alkalom volt, amely során ismét átadásra került a Wass Albert Díj.
A megjelenteket Szatmáry László képviselő úr köszöntötte.

A laudációt Mireisz
Tibor
olvasta
fel,
melyben
ismertette
kerületünk egyik kiváló civil vezetőjének
életútját, aki megannyi nemes ügy
kezdeményezője.
Idén dr. Onyestyák
György vehette át
Hargitai Györgytől és
Solymoskövi Pétertől
az emlékplakettet és
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díszoklevelet.
Az eseményt színesítette az iskola diákjainak meghatóan szép
előadása, melyet dr. Kánnainé Ivony Anna tanított be . A Kovász
Egyesület irodalmi csoportja az erdélyi
író kortársainak verseit
tolmácsolta.
Az iskola első emeletén található Wass Albert dombormű talapzatát a
megemlékezés végén ismét koszorúk diszítették.
A szervezők köszönetet mondanak a katolikus iskolának, hogy hűen
őrzi az emlékhelyet. Köszönet a megjelenteknek!
Hittel a Nemzetért Alapítvány
Kovász Egyesület
Rákosszentmihályért Kulturális Egyesület

Kedvenc versem— Keresztury Dezső: Esti imádság
Ó, milyen vak homályba futnak
kik nélküled indulnak útnak.
A kezemet nézem: leszárad;
szívem sívó homokkal árad.
Valamikor kézen vezettél;
szökni akartam, nem engedtél,
csend volt szívemben és a
csendben
szavad szólt csak, mindennél
szebben.

Én Istenem, hívj vissza engem!
Magam maradtam, eltévedtem.
Légy bátorságom, bizodalmam;
ó, légy úrrá megint Te rajtam!
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Mi az? - Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe
Ezen az ünnepen, február 2-án
arra emlékezünk, hogy Szűz Mária Jézus születése után negyven
nappal bemutatta gyermekét a
jeruzsálemi templomban.

és
Anna
prófétaasszony
(„nyolcvannégy éves özvegy volt,
és nem vált meg a templomtól,
böjtöléssel és imádsággal szolgált
ott éjjel és nappal”) személyében.
Az előírt áldozat fölajánlásakor jeAznapi evangélium: Lk 2,22-40
lenlévő agg Simeon Jézust a nemJózsef és Mária ez alkalommal zetek megvilágosítására szolgámutatta be áldozatként az Úr tör- ló világosságnak nevezte. Innen
vénye szerinti ,,egy pár gerlicét ered a gyertyaszentelés szokása.
vagy két galambfiókát' [Lev 12,8].
A szentelt gyerEkkor szentelték
tya, mint Jézus
az Úrnak az elKrisztus jelképe
sőszülött fiút, teegyike a legréhát Jézus bemugibb szentelmétatása a jeruzsányeknek. Azért
lemi templomban
szenteljük meg
előírt
vallásos
az emberi termécselekmény volt:
szetünket jelké,,Minden elsőszülött fiúgyermek az pező gyertyákat, hogy az isteni
Úrnak legyen szentelve” [Kiv Fény kiáradjon és eltöltsön ben13,2.12]. Jézust azonban nem nünket. Keresztelésig az újszülött
váltják meg, Ő Istennek szánt ál- mellett világított. Gyertyát égettek
dozat. A gyertya erre is emlékez- a súlyos betegek mellett, elhunytet, hiszen önmagát emészti föl.
taknál is.
Urunk bemutatásának ünneplése
A nyugati liturgiában Szűz Mária már a IV. századtól kezdve általátisztulásának, és a fénynek az nos volt.
ünnepe lett. A görög liturgia a találkozás ünnepének nevezi, mert
http://www.hittansuli.hu/
ekkor találkozott Krisztus az embedokumentumok/tanuloknak/
riséggel Simeon („igaz és istenfélő
gyertyaszentelo-boldogasszony
férfiú, aki várta Izrael vigasztalányomán
sát, és a Szentlélek volt benne”)
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Morzsák—Rákosszentmihály történetéből
A mai Rákosszentmihály a török
hódoltságig a Nyulak szigetén (a
mai Margitszigeten) élő apácák
birtoka volt Szent-Mihály majd
Puszta-szentmihály néven. Szent
Mihály
tiszteletére
emelt
templommal
és
plébániával
rendelkezett.
Ezek
alapfalai 1864-ben még
álltak, később a falakat
elhordták,
helyük
hitelesen már nem
állapítható meg. A török
megszállás
alatt
a
település elpusztult. A
terület újratelepülése az
1800-as évek közepe
táján indul meg, a
korábbi nagybirtok parcellázása
1870-ben kezdődött. 1900-tól
neve Rákos-szent-Mihály. 1902ben Csömör községből kivált, és
Rákosszentmihály néven 1904ben önálló községgé lett. 1950

óta a környező községekkel
együtt alkotják Budapest XVI.
kerületét. Egyházilag Csömör
fíliája volt 1902-ig, önálló
lelkészséggé vált 1904-ben, ettől
kezdve
vannak
önálló
anyakönyveink.
1927-ben

Hanauer Á. István püspök
plébániai rangra emelte. 1993ban a Váci Püspökségtől az
Esztergom-Budapesti
Főegyházmegyéhez került.
(A következő számban folytatjuk.)

Vicc-morzsák:
Új térképet kell rajzolni. A tudósok szerint hazánk a csodával határos.
A kocka nem más, mint egy optimalizált gömb.
Optimista az, aki azt hiszi, hogy a légy a szobában a kijáratot keresi.
Csoportmunka az, amikor sokan csináljak, amit mondok.
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Honlapunk fejlődik, érdemes megnézni
A plébánia honlapja tovább bővült érdekes és fontos információkkal. A LINKAJÁNLÓ menüpont
alatt a legfontosabb linkek megtalálhatók. A PLÉBÁNIÁNKRÓL
menüpont alatt immár van egy
leírás
Gábor
atyáról
(„Plébánosunk”) és a templomunkról is („Templomunk bemutatása”).
Az ÜGYINTÉZÉS pont alatt pedig a
„Szertartások és szentségek kiszolgáltatása” is feltöltésre került.
Látogassák, ismerkedjenek vele. Ötleteket, visszajelzéseket is örömmel fogadunk a tegger001@gmail.com vagy a baczot@gmail.com címeken.
Baczó Tamás

Derű:
Pontos válasz
Egy református hittanos, bár mély Isten-szeretetről tett tanúságot, mégis nehéz felfogásúnak bizonyult. Ezért a lelkész felesége külön elgyakorolta vele több százszor a konfirmálási kérdést:
“Kiért halt meg Jézus Krisztus? Értem halt meg.”
A nagy napon, a nagy pillanatban meg is kérdezte tőle a lelkész:
– Kiért halt meg Jézus Krisztus?
– A maga feleségéért.

Szentmihályi Életünk
Egyházközségi Bál
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Szeret, nem szeret
(nyílt levél kritikus keresztényeknek!)
Mondtad már valaha, hogy nem mész misére, mert nem szimpatikus a
pap? Vagy inkább csendben elmentél egy másik templomba? Azt
hiszem Budapesten különösen is jellemző (vagy legalábbis könnyű
megoldani), hogy valaki olyan misét keressen magának, ahol egy
számára szimpatikus atya a főcelebráns. Most már látom ezt a kérdést
az oltár oldaláról is.
Ember vagyok, és – most figyelj! – minden pap ember. Már amikor
pappá szenteltek, tudtam, hogy nem vagyok tökéletes, és a
gyengeségeimmel, a korlátaimmal azóta is minden nap találkozom, de
ami még nagyobb baj: a hívek is találkoznak vele. Mert vannak rossz
napjaim. Van, amikor fáj a fejem, mert front közeledik, és akkor nem
tudok koncentrálni... Vagy rosszul aludtam, vagy csak egyszerűen
kedvetlen vagyok, nem is tudom miért. Ilyenkor, ha rám köszönsz, nem
lesz őszinte a mosolyom. Mindig jófejnek, nyitottnak, vidámnak és
türelmesnek lenni nem lehetséges…. Persze a leginkább a prédikáció

Szentmihályi Életünk

11

az, ami miatt válogatunk a misék között, és nekünk papoknak súlyos
felelősségünk megfelelően készülni. Ám el kell, hogy fogadd, hogy
van olyan amikor rajtam kívülálló okok miatt nem tudtam készülni,
mégis ki kell állnom az ambóhoz. Van, hogy nincs is kedvem
prédikálni, és úgy érzem, hogy nem tudok semmit adni, de kiállok,
mert ez a feladatom és ezt kéri tőlem Jézus. Te viszont ezekben a
helyzetekben ott ülsz a padban a misén, és hallgatod, ahogy
értelmetlenül nyökögök a mikrofonba. Ilyenkor, mielőtt megfogalmazod
magadban a kritikát, tedd fel a kérdést: mi van ezzel a pappal? Lehet,
hogy el kéne küldeni szabadságra, vagy meg kéne hívnom egy
kávéra, vagy máskor kéne felkeresnem a problémámmal, amikor már
kipihente magát?
(Emlékszem egyszer Húsvét környékén hosszú sor kígyózott a
gyóntatószék előtt. Már órák óta gyóntattam, de csak nem akartak
elfogyni az emberek. Kezdtem nagyon lefáradni, és ez érződött a
figyelmemen is. Ekkor egyszer csak az egyik gyónó egy tálcával a
kezében lépett be: gőzölgő kávé, egy kis tej, és néhány csokis keksz
volt rajta. Kaptam öt percet, hogy felfrissüljek. Íme a hívő, aki
pontosan tudja, hogy a pap is ember!)
Látod, nem vagyok se mindenható, sem tökéletes, az erőm, a
képességeim végesek, és ez a papszenteléssel sem változott meg.
Gyakori jelenség, hogy egy pap olyan feladatot kap, amihez nem ért,
de engedelmességből megcsinálja, vállalva az előre borítékolható
kritikákat. Mert mi mindenhez kell értenem? Legyek lánglelkű
prédikátor, egyaránt szóljak a gyerekekhez, a fiatalokhoz és a
felnőttekhez. Közben celebráljam szépen a szentmisét, személyes
beszélgetésekben legyek jó pszichológus, a gyóntatószékben
irgalmas, de bölcs bíró, az iskolában következetes pedagógus. Aztán
persze ha úgy alakult, hogy plébános vagyok, akkor ezek mellett még:
legyek jó vezető, kiváló programszervező, ügyes építész, ha esetleg
fel kell újítani a templomot, és gazdasági szakember. Persze azzal is
vigyázni kell, hogy ne legyek túl jó, mert akkor magamhoz kötöm a
híveket, és nem Jézushoz, ami ugye a cél lenne.
Szóval csak azt akarom mondani, hogy nincs élő ember, aki
mindezeknek az elvárásoknak megfelelne. Gondolj ezekre, amikor
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kiritkával élsz.
Van néhány javaslatom, amit fontolj meg, mielőtt a lábaddal szavazol:
1. Ha úgy érzed, hogy a papod valamit jól csinált, jelezd vissza neki!
2. Ha úgy érzed, hogy valamin változtatnia kéne, azt is jelezd vissza
neki!
3. Imádkozz rendszeresen érte!
+1 Ne a papban higgy, hanem Jézusban!
… és szeresd azt, aki képviseli őt, minden hibája ellenére.
Kedves Hívő! Nem kell, hogy tökéletesnek tarts, mert nem vagyok az,
és soha nem is leszek. Nem kell, hogy higgy bennem, mert nem én
vagyok a megváltód, nem tudlak üdvözíteni. Ember vagyok, mint te,
tele tehetséggel és tele rossz tulajdonságokkal, tele örömmel és tele
félelemmel. És ez nem nagyon fog változni. Így hát, ha elfogadsz egy
baráti meghívást, akkor csatlakozz hozzám azon az úton, amin
Jézushoz igyekszem, legyen ez közös utunk. Persze, néha én is
botladozom, sőt elesek, de amint összeszedem az erőmet, felállok és
tovább indulok, mert jobb botorkálni a jó úton, mint öles léptekkel
haladni rossz irányba. Közös az utunk, imádkozzunk hát egymásért,
támogassuk egymást jó tanácsokkal, hogy képesek legyünk fejlődni,
és mindenekelőtt gyakoroljuk a megbocsátást és a kölcsönös
szeretetet! …Imáimban vagy!
Hodász András atya cikke (https://777blog.hu/?s=Szeret%
2C+nem+szeret), Schüszterlné Tékár Betty által rövidítve
Szentmihályi Életünk
A Rákosszentmihályi Római Katolikus Plébánia lapja
Főszerkesztő: Petrovics Sándor,
petrovics.sandor1@t-online.hu

A következő szám megjelenése
március 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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Ahol a város Szíve dobog...
A Belvárosi Nagyboldogasszony Plébániatemplom régészeti feltárása
tavaly augusztusban befejeződött. Felkutatták a római kortól napjainkig tartó korszakok rétegeit. A hely mindig is a település szívének számított. Itt állt a római hídfő őrség erődje. A faragott kövek jó alapot
adtak az államalapításkor emelt román kori templomnak. 1046. szeptember 24-én a túlparton vértanúságot szenvedő Gellért püspököt ebbe a templomba temették el. Az utána
jövő
évszázadok
megannyi
viszontagsága várt az Isten házára: tatárok
rombolták le, törökök építették át imamecsetté. Még az
1700-as
évek
nagy pesti tűzvésze sem kerülte el.
Ekkor építettek hozzá a már gótikus stílusú három hajós
templomhoz egy impozáns barokk előteret. A huszadik század vérzivatara is sok megpróbáltatást tartogatott a régi falak számára. Az új
Erzsébet-híd kiszélesített ívének útban volt a templom, s nem sok hiányzott ahhoz az őrült tervhez, hogy a műemléket odébb tolják!
2018.január elsejétől napi 24 órás Szentségimádás kezdődött a templom egyik kápolnájában. Hogyha fáradt lélekkel itt, a város szívében
jársz, a napszak bármely órájában Jézus vár rád, hogy felüdítsen, s
megerősítve visszaküldjön Szeretteidhez!
Az időszakos régészeti- történelmi séta következő időpontja: 2018
február 16.18 óra /zseblámpa szükséges/.
Petrovics Sándor
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Hagyományteremtő plébániai szilveszter
Az eucharisztikus kongresszus előkészületének részét képezi az is, hogy
plébániai közösségeink összetartóbb, élőbb közösséggé váljanak.
Ehhez hozzátartozik, hogy az ünnepi, vagy a különleges, ritka, sőt vidám
pillanatokat is együtt tudjuk megélni. Ilyen alkalom volt ez a szilveszteri
együttlét is. Kb. 50-en gyűltünk össze az esti hálaadó szentmise után a
plébánia közösségi termében. Mindenki hozott valami enni-innivalót, hiszen
batyus
bál
volt.
Csécsei
Krisztiéknek köszönhetően azonban
volt forralt bor, virsli, mustár,
pezsgő, dekoráció, zene és minden,
ami nélkül nem szilveszter a
szilveszter. Az erre a közös kiadásra
szedett pénzből megmaradó részt
Gábor atya javaslatára, mivel nem
olyan
nagy
összeg,
nem
jótékonyságra, hanem a tavaszi
plébániai napra fogjuk fordítani. A „bulin” a közös játék és tánc, ismerőssé
tette azokat, akik csak látásból ismerték addig egymást. Volt derű, móka,
kacagás, hála azoknak, akik előkészültek vetélkedőkkel (Tóth Timi például),
és azoknak, akik eljöttek, és jókedvükkel igazi szilveszteri hangulatot
varázsoltak. Még kertben, tűzön főtt forralt sör is készült a csapatnak,
Kossuth Misi meglepetéseként. Az éjfél közeledtével jó néhányan a
templomban szentmisével köszöntöttük az Új Esztendőt. A vigalom kb.
hajnali 3 óra körül ért véget egy közös, jó hangulatú rendtevéssel.
Bebizonyosodott, hogy kortól függetlenül szívesen vagyunk együtt egy ilyen
alkalommal is. Reméljük, hogy ezt az első plébániai szilvesztert
hagyományként fogja követni minden év végén az újabb!
Hasznosi Babi
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A Szent Lujza Karitász tevékenysége és köszönete …
A Szent Lujza Karitász ezúton nyilvánít
köszönetet mindazoknak, akik a Karitász munkáját pénz-, ruhanemű, illetve tartós élelmiszeradománnyal egész
évben segítették.
Örömmel számolunk be arról, hogy a
Karitász tevékenysége egyre ismertebb a környékbeliek
körében,
egyre többen segítik
munkánkat
adományokkal, így
egyre több
rászorulónak tudunk komoly segítséget nyújtani.
A karitász hagyományos tevékenységébe tartozik a Szent Anna-napi és a
Szent
Erzsébet-napi
szeretetvendégség megszervezése és lebonyolítása is, melyekre idén is sor került, az azon részt vevők örömére.
Mindezek mellett a Karitász karácso-

nyi ünnepek alkalmával – lehetőségéhez mérten – külön, egyszeri pénzadományban részesíti az arra legjobban rászoruló idősebb testvéreinket.
A Szent Lujza Karitász munkatársai
többek között a Nemzeti Ünnepeken,
valamint az azt követő koszorúzáson
is részt vesznek.
A Szent Lujza Karitász egész évben
hétfőn 15-17 óráig, csütörtökön 9-11
óráig várja az adományozókat és a
rászorulókat (az iskolai szüneteket
leszámítva), valamint a havonta rendszeresen megrendezendő ruhaosztásokon.
Várjuk a Karitász soraiba azokat az
önkéntes jelentkezőket, akik a Karitász munkájában szívesen vennének
részt.
Kegyelmekben gazdag Újesztendőt
kívánunk mindenkinek:
Tóth Jánosné Baby és Hernád Sándor

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

