
 

 

A RÁKOSSZENTMIHÁLYI PLÉBÁNIA LAPJA 2018. június  

    Bogisich Ferenc atya gyémánt miséje 
 Ferenc atya a Fájdalmas Szűz 
Anya kápolna lelkésze. 60 évet 
töltött el papi szolgálatban a jó Is-
ten és a Szűz Anya iránti hűség-
ben, szeretetben.  
Budapesten 1934. április 30-án 
született.  
1958. június 15-én szentelték pap-
pá Esztergomban. Ezt követően 9 
évig volt káplán az alábbi helye-
ken: Dorogbánya, Tokod, Buda-
pest XI. kerületi Ulászló úti temp-
lom, a XIII. kerület Béke tér, Ás-
ványráró, Nagymaros, Szomor és 
a kapcsolt területei valamint Lu-
dányhalászi. 1968-ban Nagybár-
kányban szolgált, ahol új templo-
mot és plébániát építtetett. Kisbár-
kányban kápolna épült ottlétekor. 
15 év után Nagybajcsra helyezték 
plébánosnak, ahol a templom kül-
ső rendbetétele valamint a szem-
be miséző oltár készítése is a ne-
véhez fűződik. 1976-ban érseki 
tanácsosi címmel tüntették ki. Du-
naszegen, Dunaszentpálon és 
Mecséren is volt szolgálatban. 
Márkházán az általa megálmodott, 
fából készült Krisztus király temp-

lomot is felépítette. Papi munkás-
sága nagyon sokrétű. Fiatal kora 
óta lelkületének meghatározott 
vonása a fájdalmas Szűz Anya 
tisztelete. Az ő nevéhez fűződik a 
székesfehérvári Szervita Férfi Vi-
lági Rend elindítása, az Ave Maria 
Szervita Család értesítőjének 
szerkesztője, a női világi rend jogi 
képviselője.  
Korát nem kímélve nagy intenzi-
tással folytatja munkáját a kápol-
nában. Sokféleképpen példát ad 

híveinek a Szűz Anya szeretetére, 
tiszteletére.  
A kápolnában minden csütörtökön 
imaórát tart. Az Ave Maria füze-
tekből ismerhettük meg a Hét 

       Szentmihályi 

    É l e t ü n k  

Pálszabóné Andrea felvétele 
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Úrnapja 

Szent Rendalapító életét és törté-
netét. A kápolnában több héten 
keresztül vetítette a szentek életét, 
pl. Szent Pál, Szent Péter, Szent 
Rita stb. 
Heti rendszerességgel jár még Ke-
lenvölgybe a szervita nővérekhez 
misézni. Szerdánként Mezőke-
resztesre jár a Szervita Nővérek 
Gyermekotthonába lelki segítséget 
adni az ott lakóknak. Mezőköves-
den a világi rend kápolnájának fel-
újítását lelkiekben és anyagiakban 
is támogatta.  
Egerben, a Harmadrendi Nővérek 
lelki gondozását is segíti. Győr-
ben, a Szervita Rendházban is so-
kat tevékenykedik. Nagy tisztelője 
Szent Peregrinnek, aki a rákos be-
tegek védőszentje. Minden ked-
den a szervita téri templomban 
hozzá imádkozva tartja a szentmi-

sét. Munkájának fő célja a Fájdal-
mas Szent 
Szűz szere-
tete és tisz-
teletének 
terjesztése.  
Mi csak fel-
sorolni pró-
báltuk azt a sokrétű munkát, amit 
60 éves papi tevékenysége alatt 
tett. Azt a sok lelki segítséget, amit 
élete munkájával adott az embe-
reknek megbecsülni sem tudjuk.  
Köszönjük az értünk tett sok-sok 
fáradozást. A jó Isten bőkezűen 
áldja meg érte, tartsa közöttünk jó 
egészségben, szeretetben.  
2018. június 17-én, vasárnap este 
6 órakor a plébániatemplomunk-
ban is tart gyémántmisét.  
 
Szekeresné Emi - Lauber Magdi 

Az Úrnapja Krisztus szent 

Testének és Vérének ünnepe.  

1247-ben ülték meg először 

az ünnepet Lüttichben. Krisz-

tus annakidején ugyanis láto-

másban adta tudtul az ágos-

tonrendi lüttichi Szent Julian-

nának, hogy szeretetének ezt 

a titkát egyházi ünneppel is 

dicsőítsék. Az ünneplést IV. 

Orbán pápa 1264-ben az 

http://www.katolikus.hu/szentek2/DATUM/00000035.HTM#PP181
http://www.katolikus.hu/szentek2/DATUM/00000035.HTM#PP181
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egész egyházra elrendelte. 

Az Oltáriszentség ünnepén 

ezúttal is gyönyörű kültéri 

oltárok előtt fejezhettük ki 

hódolatunkat.  

Köszönjük az ünnep szeb-

bé, bensőségesebbé tevő 

oltárdíszítőknek a csoda-

Most az oltár Golgotáján 

Újra itt a drága vér, Áldozat 

az Isten-Bárány, Krisztus 

teste a kenyér. Krisztus, 

kenyér s bor színében, Úr s 

király a föld felett! 

szép sziromképeket. A ko-

rai kelés és az Úrnapja 

tiszteletére együtt végzett 

vidám munka is egységre, 

egymással való mélyebb 

közösségre nevel bennün-

ket. 

A hívek figyelmébe ajánljuk a plébánia megújult 
honlapját, ahol a legfontosabb hirdetések, 

programok naprakészen olvashatók: 
www.rakosszentmihaly.hu  

Pálszabóné Andrea felvételei 

http://www.rakosszentmihaly.hu
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Az egész Földet átölelő szentségimádásra hívtak Úrnapja ünnepének előest-

éjén, június 2-án, a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresz-

szusra készülve az esemény szervezői. A szentségimádási lánchoz 6 kontinens 

45 országának 900 helyszínén becslések alapján több tízezer ember csatlako-

zott. 

A mi plébániánk hívei is nagy számban vettek részt a szentségimádáson, 

amely egyben az aznapi Plé-

bániai Nap lezárása is volt. 

Az imaóra kezdetén mint-

egy százan gyűltünk össze, 

majd egy néris osztály ki-

rándulóival és az esti misé-

re korábban érkezőkkel fo-

lyamatosan gyarapodva kö-

zösen vettünk részt ezen a 

kegyelmeket hozó szentségimádáson. 

Forrás: https://www.iec2020.hu/l/vilagmeretu-szentsegimadas/ 

Szentségimádás közösen, 6 kontinensen 

Urunk, Jézus Krisztus!  

Te a kereszten örökre és visszavonhatatlanul odaadtad magadat az 

Atyának és nekünk. Felajánlásod értünk bemutatott áldozat. Hittel 

valljuk, hogy jelen vagy az Oltáriszentségben, amely az örök élet 

kenyere számunkra. E titokzatos kenyér a Te áldozatodat teszi 

jelenvalóvá a szentmisében, hogy lelkünk tápláléka légy. Élj bennünk 

szent tested által, hogy életünket a Te szolgálatodra és az evangélium 

hirdetésére szenteljük! Úgy akarunk élni, ahogyan Te éltél, és úgy 

akarunk szeretni mindenkit, ahogyan Te szeretsz minket. A Te 

áldozatodhoz odatesszük a mi áldozatunkat is, felajánljuk egész 

életünket Istennek. 

https://www.iec2020.hu/l/vilagmeretu-szentsegimadas/
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„Sáfáraim!“ – intett az Úr. 

S ma olyan gazdagok vagyunk. 

Percet, órát kezünkbe számolt. 

Sok láthatatlan aranyunk. 

 

Olyan csodálatos vagyon. 

Mire való? Meddig elég? 

Míg aranyat aranyra költünk, 

soha nem sejtjük, van-e még? 

 

De egy is olyan hatalom: 

egy óra… röpke pillanat… 

kenyérré lehet koldusasztalon… 

lehet meghajlás Isten-kéz alatt… 

 

boldog felfelé szárnyalás… 

bilincses, átkos kötelék… 

Odaadhatjuk játszva semmiért – 

– és lehet mindenre elég. 

 

Életet nyerhetünk vele, 

s szétszórhatjuk haszontalan… 

…De soha egyikünk se tudja, 

melyik az 

utolsó arany. 

    Kedvenc versem - Túrmezei Erzsébet : Életünk Aranya 

 

A következő szám megjelenése 
szeptemberben várható. 

 

Cikkeket, anyagokat a  
petrovics.sandor1@t-online.hu 

vagy a baczot@gmail.com 
címre várjuk köszönettel. 

Szentmihályi Életünk 

A Rákosszentmihályi Római Katolikus Plébánia lapja 

Főszerkesztő: Petrovics Sándor,  
   petrovics.sandor1@t-online.hu 

Tördelőszerkesztő: Baczó Tamás 

Plébánia:  

   1161 Budapest, Templom tér 3.  

   Telefon/Fax: 405-5869 

   Weboldal: www.rakosszentmihaly.hu  

mailto:petrovics.sandor1@t-online.hu
mailto:baczot@gmail.com
mailto:petrovics.sandor1@t-online.hu
http://www.rakosszentmihaly.hu
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Elsőáldozóink… - Hála néked, Urunk! 

Szerintem azért volt jó, mert megtisz-

tult a lelkem. Izgalmas volt rendszere-

sen templomba járni. 

A Szentostyának érdekes volt az íze. 

Megérte végig csinálni.         

Imrei Szonja és Zsombor 

 

Odaálltunk az oltár elé, és a pap ezt 

mondta: Jézus teste és vére, amire azt 

válaszoltuk: Amen. Énekeltünk, majd 

megköszöntük a szüleinknek a kitar-

tást és támogatást. Térdet hajtottunk, 

szépen kivonultunk, és mentünk a 

plébániára. Ott egy nagy ünnepség 

volt, sok finomságot kaptunk. Amikor 

hazamentünk nagyon boldog voltam. 

Azóta is örömmel gondolok az elsőál-

dozásomra. 

Szénás Sára Kincső 

 

Az oltár előtt énekeltünk. A Szent os-

tyát a borba belemártva mondta a 

pap: ez Jézus teste és vére. Amikor a 

templomból kivonultunk egyszerre 

hajtottunk térdet, mert megbeszél-

tük, ha Gábor atya tapsol egyet, akkor 

térdeljünk. 

Jó volt a készület ideje, a gyakorlás, 

miközben Jézussal való találkozásra 

készültünk, sok új barátunk is lett. 

 Marafkó Míra 

 

Zsuzsi is írt az elsőáldozásról a füzeté-

be. Nagyon pontosan, mint egy naplót 

mindent leírt úgy, ahogyan egymás 

után történt. Jól a szívébe véste az 

ünnep minden pillanatát, amikor élet-

ében először áldozhatott.                   

Tóth Zsuzsi 

 

Elsőáldozni  nagyon jó, mert Jézussal 

találkozhatsz. 

Szentgyónással kezdődik előző nap, 

vasárnap szépen felöltözöl, és közö-

sen bevonulunk a templomba. A 

szentmise alatt legelöl ülünk, és ver-

sekkel, énekekkel és imával készülünk 

Jézus fogadására. Nagyon szép és jó, a 

világ legjobb dolga: TALÁLKOZTAM 

JÉZUSSAL! 

                                          Kálmán Katica 

 

Az első áldozásom ünnepére sokat 

készültem, majdnem három évig. A 

felkészülésben segítettek a hittan 

órák, Gábor atya és családtagjaim. 
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Nagy izgalommal vártam, hogy Jézust fogadhassam. 

Nekem az is nagy dolog, hogy  az egész templom előtt én mondhattam a 

szentleckét. Izgultam kicsit, de sikerült, a családom is büszke volt rám. 

Szép ünnep volt, remek érzés elsőáldozónak lenni.    

Birkás Lilla 

 

Amikor a kislányommal készülni kezdtünk az elsőáldozására, esténként be-
szélgettünk arról, hogy mit is jelent ez az egész, hogy mi történik az emberrel, 
amikor Krisztus testét magához veszi. Ajándékot kap. 
Bennem azonban egyre gyűltek a kérdések (vagy valaki feltette nekem oda-
bent): „Na és, mit vársz, hogyan készüljön a gyermeked az elsőáldozására? 
Hogyan várja ezt a pillanatot? Mit gondoljon felőle? Hogyan segítesz majd 
neki?” „Hát az úgy volt annak idején, lányom – készültem a válasszal, – hogy 
hát én bizony nem 
vettem még magamhoz 
Krisztus testét egyszer 
sem.” Lelki szemeim 
előtt meg is jelent a 
csodálkozó tekintet, 
hogy akkor ez most 
hogy is van. „Anya, ak-
kor ez most nem is 
olyan fontos? – Jaj, de-
hogynem, nagyon is 
fontos.” A lányomnak 
valószínűleg az volt a 
kézenfekvő, hogy anya is volt elsőáldozó. Úgyhogy eszébe se jutott feltenni 
ezeket a kérdéseket, és mégis, ezek a kérdések segítettek meghoznom ezt a 
mesébe illően könnyű döntést. Hát persze! Együtt megtaláljuk a válaszokat, 
megtapasztaljuk az ajándékot. Hisz ennél mi sem természetesebb. 
Hálás vagyok Lilinek a fel nem tett kérdéseiért, a bizalmáért, és köszönöm 
Krisztusnak ezt a szélesre tárt kaput, amelyen ketten együtt is beléphettünk. 

 
Összegyűjtötte: Maróti Gabi 

Bajcsi Dávid felvétele 
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A Néri-hét jelenlegi hagyománya a 

kezdetektől csiszolódott. Az évente 

ismétlődő programok bő egy évtizede 

formálódtak teljes hétté. Az adott évi 

aktualitások - pl. jubileum, tematikus 

hét – színesítik a palettát. 

Május 22-én tartottuk a Néri-hét meg-

nyitását. Ebből az alkalomból rövid 

műsorral mutatkoztak be diákjaink. A 

két búcsúzó nyolcadik osztály kerin-

gőtánca nagy sikert aratott. A 6.b csen-

gőseit követően a 3.b osztály tanulói jelenítették meg Arany János Rege a cso-

daszarvasról c. költeményét. A folyosókon pedig az Erasmus programról ké-

szült kiállítást tekinthettük meg. 

Másnap zajlott az országos kompetenciamérés, amelyen a 6. és a 8. évfolyam 

tanulói magyar és matematika feladatsort töltöttek ki.  

Május 24. délutánján egyházmegyei hittanversenyt rendeztünk iskolánkban, 

111 gyerek részvételével, harmadiktól a tizenkettedik évfolyamig. Idei témán-

kat a lourdes-i jelenések 160. évfordulója adta. Az első két évfolyam rajzpá-

lyázaton vett részt előre beküldött alkotásaival.  A pályamunkák Szűz Mária 

szépségét mutatták be. A 3-4. évfolyamosok Mária evangéliumi megjelenését 

és az ismert hazai Mária-kegyhelyeket tanulmányozták; az 5-6. évfolyamosok 

ugyanezt a témát kutatták, kibővítve a Mária-ünnepekkel és –dogmákkal; a 7-

8. évfolyamosok a Bernadett – Lourdes legendája című film alapján készül-

tek; a középiskolások pedig a Mária-

dogmákat, -ünnepeket, Mária életét 

tanulmányozták behatóbban. 

Hagyományos Néri-napunkat, május 

25-én a névadónk tiszteletére celebrált 

szentmisével kezdtük. Azt követően a 

délelőtt folyamán tartottuk - a DÖK 

által javasolt programok figyelembe 

vételével – a különböző sport- és kéz-

műves foglalkozásainkat, vetélkedőin-

ket. Pedagógusaink és néhány külsős 

Iskolahét a Nériben 



 

 

kézműves segítségével 20-féle lehetőség közül lehetett választani: nemezelés, 

agyagozás, decoupage, hajtogatás, fo-

ci, röplabda, rovásírás, malom, dráma-

játék, szabadulószoba, logikai társas, 

kvízkérdések stb. A gyerekek a jó fel-

adatvégzésért „fülöpkéket” kaptak, 

amelyeket az SZMK által üzemeltetett 

büfében lehetett süteményre, palacsin-

tára váltani. Mindenki hatalmas lelke-

sedéssel nyüzsgött a terepen, hogy mi-

nél több palacsinta jusson neki, ugyan-

is az viszi a prímet. 

A nap második felében a szülők lelkes 

csapata állt neki a báli átalakításnak, vagyis padokat, székeket, asztalokat, fo-

cikapukat cipeltek, lufigirlandot készítettek. Megpróbáltunk báltermet és ét-

termet varázsolni a földszinti helyiségekből. Eközben zajlottak a különböző 

produkciók főpróbái is.  

Május 26-ra esett az idén a hetet záró Néri-bál. Bár aznap este zajlott a BL 

döntő is, mégis zsúfolásig megtelt a most szinte szűknek bizonyuló tornater-

münk. A két 8. osztály keringője után a szülői produkciók következtek: az 1.b 

szenzációs fekete-fehér táncot járt, az 1.a és a 2.b a ma is méltán népszerű 

ABBA-slágereket elevenítette fel, a 7.b pedig csa-csa-csázott. Végül a szent-

mihályi egyházközség néhány lelkes tagja által szervezett amatőr színjátszó 

csoport Csehov Három nővérét jelenítette meg. Mindannyian jót mulattunk a 

női ruhába bújt férfi szereplőkön és az elmaradhatatlan szamovárokon. Nehéz 

lenne valamelyik műsorszámot kiemelni a többi közül, mert mindegyik szín-

vonalas szórakozást nyújtott. A büfé-

szünetben a Royal Campus Étterem 

svédasztalos kínálata várta a nagyszá-

mú vendégsereget, a hajnalig tartó ze-

neszóról pedig a Quo Vadis együttes 

gondoskodott. A rendezvény a Néri-

hét méltó lezárása volt. 

 

Borbély-Ragány Gyöngyvér  

igazgatóhelyettes 
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Solymoskövi Péter barátunk évek óta töretlen hittel kért és buzdított 

bennünket, hogy tartsunk velük a Csíksomlyói búcsúra. A munka éve-

kig közbe szólt, most viszont a Szentlélek úgy igazította munkahelyi 

dolgainkat, hogy igent mondhattunk a hívásra. 

Felejthettelen napokat töltöttünk zarándok testvéreinkkel Erdélyben. 

Szent Mihály  gondoskodott 

róla, hogy rögtön otthon 

érezhessük magunkat, hi-

szen rákosszentmihályiként 

épp Csíkszentmihályon volt 

a szállásunk. Három nap 

alatt  három különleges 

szentmisén vettünk részt, 

és közel 30 km-t tettünk 

meg gyalog, imádkozva és 

énekelve. A szombati búcsú a Somlyói nyeregben közel 500 ezer hon-

fitársunkkal, a Marian Adam Waligóra OFSPPE pálos szerzetes, a 

częstochowai Jasna Góra-i pálos kolostor házfőnöke buzdító szavaival 

és a Szűz Anyához intézett imáinkkal, énekeinkkel indította el azt a ke-

gyelmi állapotot, amiben az egész út során részesültünk. 

Harmadnap a Szép-havasi tetőn a Szentlélek kápolnánál, bőven ezer 

métert meghaladó magasságban, a Csíki havasok és a Gyimesi he-

gyek ölelésében leírhatatlanul szép természeti környezetben, újra sza-

badtéri szentmisén vettünk részt. Azon a helyen ahol több száz éven 

át a moldvai csángók és székelyek intettek búcsút egymásnak a Csí-

komlyói Szűz Máriával való talákozás után. Abban az áldásban is ré-

szünk volt, hogy az ezeréves határnál még láthattuk a gyalogosan ha-

zafelé tartó gyimesbükki keresztalját. Sok tíz kilométerrel a lábukban, 

de lélekben, hitben megerősödve, gyerekek, asszonyok, férfiak olyan 

Még jobban megszerettük a Szűzanyát – Csíksomlyón jártunk 
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Derű: 
 

1, – Mi bizonyítja, hogy az Isten szereti a  

   szegényeket? 

   - Sokat teremtett belőlük!   

 

2, Család ül az ebéd körül. A menü spenót. Az apa  

   mondja a kisfiának: 

   – Fiacskám, evés előtt mondd el szépen az imát. 

   Mire a gyerek: 

   - Jövel Jézus, légy vendégünk – edd meg amit  

   adtál nékünk... 

őszinte szeretettel és ragaszkodással énekelték a „Van egy égi édes-

anyám” című Szűz Anyához fohászkodó zarándok éneküket, hogy mi 

csak álltunk ott az 

út szélén és hála-

telt szívvel, kicsor-

duló könnyek kö-

zött integettünk ne-

kik.  

Nekünk katoliku-

soknak nagyon fon-

tos a Szűz Anya 

gondoskodása és 

szeretete. Ezt mi 

ilyen erősen eddig még nem éreztük mint ott Erdélyben a zarándokla-

tunk alatt.  

Ahogyan a gyulafehérvári Diósi Dávid vicerektor, teológiai tanár mond-

ta, keressük a kapcsolatot és imádkozzunk az „egészen szép Szűz 

Máriához”. Szeretettel:  

Zelenyánszki Andrea és Csörgő Péter 
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NEKtár—közösen 

Derű: 
 

Kohn meghal, felkerül a Mennybe. Szent Péter 

fogadja, majd elővesz egy konzervet, megmelegíti és 

megvacsoráznak. Második nap ismét konzerv a vacsora. 

Harmadnap is. Negyednap Kohn odaszól Szent Péternek: 

- Elnézést, de nem mehetnénk le a pokolba egy kicsit 

körülnézni, olyan unalmas itt! 

- Dehogynem, máris indulhatunk. 

Lemennek a pokolba, Kohn látja, hogy rogyásig rakott 

asztalok állnak mindenütt. Megkérdi Szent Pétertől: 

- Ha itt a pokolban ennyi a kaja, akkor mi ott fent 

a mennyben miért eszünk állandóan konzervet? 

- Hát kettőnkre már csak nem fogok főzni!?  

A közép-pesti plébániák együttműködésének gyümölcse, a NEKtár újság 

második számát vehette kezébe az olvasó az elmúlt hetekben. Az újsággal a 

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülésbe szeretnénk 

bevonni minél több testvérünket. A lap mintegy 3000 példányban, immár 12 

oldal terjedelemben tucatnyi templomba került ki, és a honlapunkon is 

olvasható. A NEKtár  létrehozásában az esztergomi MindenkiNEK újság 

inspirált bennünket. Az előző számban elsősorban a plébániák helyi 

nyomtatási lehetőségére építettünk, ezúttal több plébánia közös nyomdai 

segítséget is igénybe vett. Örömmel fogadunk minden visszajelzést, ötletet, 

írást, vagy jelentkezést szerkesztésben való részvételre. A lapot a jövőben 

Szentmihályon is nyomdai úton fogjuk előállítani a jobb olvashatóság 

érdekében.          

Baczó Tamás 

    

http://rakosszentmihaly.hu/files/NEKUJSAG_2018Urnapja_vegleges.pdf
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    Morzsák—Rákosszentmihály történetéből  

Templomunk leírása, 1. rész: 

 

A Homlokzati középtornyos, órával rendelkező nyerstégla burkolatú épület. 
Bélletes, kettős oszloppal díszített kapuval. Mennyezete rabic szerkezetű ke-
resztboltozat, melyet szélesebb részén négy kőoszlop tart. 

Szentélye egyenes záródású, gótikus főoltárral. Az oltárképen Szent Mihály 
áll kivont karddal, felül Szentlélek galamb alakjában, körülötte a menny lakói 
a földiekről való gondoskodás közben. Alul balra az Angyali Üdvözlet, jobbra 
Rafael főangyal Tóbiással. 

 A főoltárt Komáromy László rákospalotai oltárépítő készítette. Menzája 
fenyőfából készült, a faragott aranyozott részeket hársfából faragták (azóta 
négy ízben átalakították). A szembemiséző oltár amerikai diófából készült. 
Középen az Isten Báránya látható mozaiklapon. A főoltár két oldalán nagy-
méretű mozaikképek: baloldalon a Tanító Jézus(1984), jobboldalon Jézus 
megkeresztelése a Jordán vizében (1982), Bozó Gyula munkái. 1982-ből való 
az új keresztelőkút. A padokat Orsai József helybeli asztalos készítette 1931-
ben. 

A templomnak három mellékoltára van. A jobb oldali a Fájdalmas Szűz, ma-
gyar szentek - Szent István, Szent László, Szent Erzsébet, Szent Imre - fafara-
gású szobraival. A bal-oldalon a Szent Kereszt oltára áll Szent Péter, Szent Pál, 
Szűz Mária és Szent János szobrával. Elől, jobb oldalon a Szent Anna oltár. 
Középső képén Szent Annát látjuk varrás közben, a hozzásimuló gyermek 

Szűz Máriával. Két 
oldalon Szent Jú-
dás Tádé illetve 
Lisieux-i Szent Te-
réz rózsákkal. Be-
nedek Katalin fes-
tette 1960-ban..   

 

(A következő szám-
ban folytatjuk.) 

Baczó Tamás felvétele 
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Rákosszentmihályon sokan ismerik a Rákosi út és a Mária utca sarkán álló 
Mária szobrot. A szobrot 1908-ban állították. A talapzaton lévő táblán ezt 
olvashatjuk: „Isten dicsőségére és Szűz Mária, Magyarország Pátrónája 
tiszteletére emelte Nagy Ferenc.” 

A több mint száz év alatt sok ember megfordult a környékén. Ki tisztelettel: 
az asszonyok keresztet vetve, vagy virágot víve, a férfiak kalapot emelve, ki 
közömbösen, oda sem figyelve. Az utcán járó hívő emberek mindennpjaiban 
azonban mindig jelentett valami többletet. Egy fohászt, egy szívdobbanást, 
egy hirtelenjében megfogalmazott köszönetet, egy kérést. Nem is volt 
útjában senkinek mintegy ötven évig. 

A negyvenes évek végén az ötvenes évek elején azonban az akkori hatalom 
sok mindent meg akart változtatni. Az egyháznak is nekiment. Szétzavarta a 
szerzetesrendeket, államosította az egyházi iskolákat, papokat, egyházi 
vezetőket zárt börtönbe, templomokat rombolt le vagy zárt be, minden 
fronton felvette a harcot az egyház ellen. Zavarták őket a köztéri egyházi 
szimbólumok is. A mi Mária szobrunk is felkerült a listájukra. Nyíltan nem 
merték eltávolítani, de nagy ravaszan kitalálták, hogy szélesíteni kell a Rákosi 
utat – ideológiát is gyártottak hozzá. 

Az akkori XVI. kerületi Tanács fel is szólította a Rákosi úti lakosokat – többek 
között e sorok írójának szüleit is – hogy mindenkinek 3 méterrel beljebb kell 
vinni a kerítését, mert útépítés céljára a kerületi Tanács kisajátítja a területet. 
Mindenki saját költségére végezze el a munkát, aki a megadott határidőre 
nem végzi el, annak a Tanács elvégezteti és kirója a költséget. Abban az 
időben ez így működött. 

Nagyon sok Rákosi úti lakos bajba került, de bajba került a Mária szobor is. 
Kikerül az úttestre, tehát le kell bontani! No de hát ez volt a cél az 
útszélesítéssel! 

A Rákosi út, Mária utca sarkán abban az időben az Orosházi család élt. Szép 
kis házat építettek fel ezek a szorgalmas, vidékről menekült emberek. A 
telkük sarkában, az utcára nyílva állt a Mária szobor. 

A Szűz Mária szobor megmentésének története  



 

 

15 Szentmihályi Életünk 

Közeledett a kijelölt határidő. Ki beljebb vitte a kerítését, ki nem – mondván 
lesz, ami lesz. Orosháziéknál sem mozdult a kerítés. Az utolsó héten már 
készülődtek az útépítők, hogy bontják a szobrot, amikor a határidő lejártának 

az éjszakáján megjelent egy darus 
kocsi, néhány ügyes, fürge ember 
Orosházi Ottó bácsi vezetésével. 
Megemelték a szobrot talapzatostól, 
mindenestől együtt, 3 méterrel 
beljebb tették, de már a telken 
belülre, hozzáigazították a kerítést, 
és az éj leple alatt nagy csendben és 
titokban villámgyorsan elvégezték a 
munkát. A reggel kiérkező 
bontóbrigád nagy megdöbbenéssel 
tapasztalta, hogy a Mária szobor 3 
méterrel beljebb, az Orosháziék 
telkén áll. Nincs mit elbontani! 

Természetesen kiszállt minden 
hivatalos ember: tanácselnök, 
párttitkár, hivatalnokok, rendőrség. 
Ottó bácsit elvitték. 

Utólag ő így mesélte el: agyba-főbe verték, de ő mindig csak azt bizonygatta, 
hogy bizony nem tud semmiről, ő aznap éjszakai műszakban dolgozott az 
Ikarusban, tehát nem is lehetett ott. Reggel, amikor hazajött látta, hogy a 
szobor beljebb van, de azt gondolta, hogy éjszaka az építőmunkások 
dolgoztak, mert nappal nem merik elvégezni a munkát. No, lett ő büdös 
kuláktól kezdve minden ezek után! 

Felkeresték a munkahelyét. De ott igazolták, hogy éjszakai műszakban volt. 
Hát természetes! Onnan jött ki a darus kocsi, meg néhány ember a 
műszakból, valami ügyes trükkel. Szépen elvégezték a munkát, aztán 
visszamentek. 

A rendőrség néhány szomszédnál is érdeklődött. Mit láttak, mit hallottak az 
éjszaka? Jó emberek laktak a környéken. Érdekes módon senki nem látott, 
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nem hallott semmit azon az éjszakán. Természetesen a Rákosi út szélesítése 
ezek után okafogyottá vált. A hatalomnak sem pénze, sem erkölcsi ereje nem 
volt megvalósítására. 

Aki addig bevitte a kerítését az bánta, mert elvették a területét, aki nem, az 
kuncogott a markában, hogy érdemes volt ellenállni. Azóta olyan rendezetlen 
a Rákosi út, hogy hol kijjebb, hol beljebb ugrál a kerítések vonalvezetése. 

Történelmünk folyamán láttunk már példát arra, hogy néhány ember bátor 
tette, fellépése még a túlerőben lévő hatalommal szemben is eredményes 
lehet. Történelmi időt élünk ma is. Hol szobrot, hol hazát kell menteni! Bátor 
magyar emberekre mindig szükség lesz! 
 

A család egyetlen élő tagja, Bucsiné Orosházi Éva elmondása alapján 
összeállította:           
          Morvay Árpád 

Csapatparancsnoki köszöntő 

Engedjétek meg, hogy bemutatkozzam annak, aki még nem ismerne: Nagy-
Benczey Viktor vagyok a 929. sz. Szent Mihály cserkészcsapat új csapatpa-
rancsnoka. Cserkész önéletrajzom a csapat profil oldalamról érhető el.  

Idén májusban Téglás Gergelynek lejárt a megbízatása és tíz év csapatvezetés 
után úgy döntött, hogy nem indul újra a szolgálatért. Engem javasolt csapatpa-
rancsnoknak. Csapatunk felnőtt tagjai pedig május 26-án egyhangúlag megsza-
vazták nekem a bizalmat. Hálát adtunk és adunk Teggernek a sok éves szolgá-
latért, amit tett a csapatért, értünk. Természetesen to-
vábbra is közösségünk tagja marad, és a háttérből segíti a 
munkánkat a gyermekek nevelésében. Szeretném a meg-
kezdett utunkat folytatni, a hagyományainkat megőrizni és 
a mai kor szellemébe ültetni. Azon dolgozunk, hogy a 
cserkész liliom olyan fényesen ragyogjon, mint egykor, és 
emberebb ember és magyarabb magyar legyen minden 
gyermek, aki a cserkészet mellett dönt. Ebben a munká-
ban vezérfonalunk az Öt éves stratégiánk
(929szentmihaly.hu/strategia), melyet közösen fogal-
maztunk meg az elmúlt években és alakítottunk ki nem-
csak a jelenlegi, de a felnövekő vezetőséggel együtt. Így 

http://929szentmihaly.hu/cb-profile/52-viktor
http://929szentmihaly.hu/csapatunk/vezetoseg/felnott-tagok
http://929szentmihaly.hu/index.php?option=com_comprofiler&view=pluginclass&plugin=cbgroupjivefile&action=file&func=show&id=321&Itemid=963&format=raw
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egy olyan értékekkel teli jövőképet vázoltunk fel, amiben mindenki megtalálhatja 
a helyét. Céljaink között szerepel, hogy a 16. kerületben minden felnőtt és gyer-
mek ismerjen meg minket. Jelentős ifjúságnevelő mozgalom legyünk kerületünk 
fiataljai számára. Szeretnénk aktív kapcsolatot ápolni a helyi nevelő intézmé-
nyekkel és szervezetekkel, mert hiszünk abban, hogy több mint 100 éves nem 
formális pedagógiai programunkkal társak vagyunk a nevelésben. 

Három éves csapatparancsnoki programom is erre a stratégiára épül 

(letölthető a vezetői őrs oldaláról: 929szentmihaly.hu/komondor): 

Szeretném elérni, hogy a kiváló vezetőink önállóbbak talpraesettebbek le-

gyenek, hogy felnőttként tudatos döntéseket tudjanak hozni az életük-

ben. 

Szeretném, ha a minden nyáron megrendezésre kerülő táboraink bővülné-

nek, és évente két-két új programmal fejlesztenénk tovább a cserkészek 

kreativitását és tudását. 

A sok remek férfi és fiúvezető mellett jónak látom a női példaképeket is a 

közösségünkben, ezért törekszem arra, hogy csapatunk lánytagjai is jó 

példákat láthassanak. 

A fogadalom egy életre szól, és a közösség egy emberöltőn keresztül meg-

tartó erejű tud lenni. A felnőtteknek, cserkészeink szüleinek nem volt le-

hetősége csatlakozni gyermekként hozzánk. Azt szeretném, hogy akik 

szeretnének bekapcsolódni felnőttként a mozgalomba, azok tapasztalják 

meg, amit gyermekeik élnek meg minden héten az őrsgyűlések alkalmá-

val, és tíz-tizennégy napon keresztül a nyári táborban. 

 

Sok szeretettel és lelkesedéssel várunk minden kedves csatlakozni vágyó 
gyermeket és felnőttet! Az a jó hírünk, hogy a csak (kis)cserkészeknek szó-
ló nyári táboraink mellett számos eseményen Ti is be tudtok kapcsolódni és ki 
tudjátok próbálni a cserkészetet már a szeptemberi évkezdés (szeptember 7-én 
lesz az Évnyitó csapatgyűlésünk) előtt: 

Évzáró csapatgyűlés (június 17.), 

Kalandsziget a Gyerek Szigeten (egész júniusban hétvégenként), 

Nyúltáborok (9-11 éves gyerekeknek szóló gyermektáborok július 26-30. kö-

zött Gödöllőn), 

Cserkész sátorok lesznek a VOLT, Sziget és Strand fesztiválokon egyaránt 

a fiatal felnőtteknek, 

http://929szentmihaly.hu/index.php?option=com_comprofiler&view=pluginclass&plugin=cbgroupjivefile&action=file&func=show&id=403&Itemid=963&format=raw
http://929szentmihaly.hu/csapatunk/rajok/5-kategorianelkuli/30-vezetoseg
http://929szentmihaly.hu/553-taboraink-informacioi-2018/
http://929szentmihaly.hu/programjaink/csapatprogramok/255-evzaro-es-kiscserkesz-igerettetel-2018
https://gyereksziget.hu/programok#!/p/2732/becserkeszo
http://929szentmihaly.hu/files/nyultabor_2018.pdf
http://fesztivalcserkeszek.hu/
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Scoutland családi fesztivál (augusztus 17-19. között Szalki-szigeten) 

Ünnepség a Pálfy téren (augusztus 20.) 

Ezúton is köszönöm azoknak, akik már eddig is támogatták munkánkat! Szept-
emberre új támogatási konstrukciókkal jelentkezünk, melyeket honla-
punk "Támogatni szeretnék!" aloldaláról tudtok majd elérni. Kedves Támogató-
ink! Céljaink eléréséhez a jövőben is számítunk Rátok! 
Jelenleg kinőttük a szertárunkat és egy új tárolókonténerre gyűjtünk. Olyan part-

nert is keresünk, aki szívesen be-
fogadná telkére/udvarába ezt a 
(kb. 3x6m területű) konténert. Ha 
ebben tudsz segíteni, kérlek ke-
ress meg! Hagyományos cser-
készköszöntéssel kívánok a nyári 
szünetre a pihenés mellé Mind-
annyiatoknak.  
Jó Munkát! 

Nagy-Benczey Viktor st. Csa-
patparancsnok 

+3630 436 9790, csapatparancsnok@929szentmihaly.hu 

(Első) Plébániai Nap 
Gábor atya azt kérte az egyházközség Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszusi küldötteitől, hogy a templomba járók közötti barátságok, 
kapcsolatok erősítésére még a nyár előtt egy plébániai napot szervezzünk. Az 
ötlet hamar kihajtott és szárba szökkent, nagyon sokan örömmel jelentkeztek 
segíteni, szervezni, programokat megtartani.  
A reményeink szerint hagyományteremtő Plébániai Napot június 2-án, 
Úrnapja előtt szombaton tartottuk meg. A napot keretbe foglalta a kezdő 
közös Szentlélekhívó ima a templomban, a délben az Úrangyala imádság, 

http://929szentmihaly.hu/files/scoutland.pdf
http://929szentmihaly.hu/partnereink
http://929szentmihaly.hu/egyesuletunk/tamogatni-szeretnek
mailto:csapatparancsnok@929szentmihaly.hu
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illetve délután a Szentmise és szentségimádási óra, előtte közös énekléssel. 
A programok mind a templomhoz és plébániához kötődtek, tele vidám 
beszélgetésekkel, közös lecsóevéssel, énekléssel, játékokkal, zenéléssel. 
Megismerkedtünk sokan a templomunk „rejtett értékeivel” Gábor atya 
„templomtúráján”, hiszen hiába járunk oda rendszeresen, a képek, szobrok 
története, régi sztorik előttünk rejtve maradtak - eddig. Vagy Major Ádámot 
hallgatták kicsik és nagyok tátott szájjal miközben a megújult orgonát 
bemutatta és meg is szólaltatta. Megfújhattuk a sípokat, benézhettünk az 
orgonaszekrénybe, ismerkedtünk a regiszter, manuál, pozitívmű, nyelvsíp 
kifejezésekkel. 
A kicsik a délelőtt folyamán Kálmán Bácsi Zenedéjének nagyszámú izgalmas 
és sokszor ismeretlen hangszerét tapinthatták, próbálhatták, illetve 
kézműveskedhettek, vagy a közösségi terem dekorációját készíthették. 
A sokak szeretetéből és munkájából született lecsót közösen fogyasztottuk el, 
majd egy „szentelt (k)víz” következett szakrális tematikával, melyek 
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megoldásához csapatmunkára és a templom bejárására is szükség 
volt. 
Dr. Fábry Kornél atya „Egészséges 
közösség, egészséges plébánia” sok 
humorral tarkított világhálón fellelhető 
előadását néztük meg. Hallhattunk 
kevésbé szerencsés – mind „alaszkai” – és 
megszívlelendő hasznos ötleteket is. A 
tapssal jutalmazott vetítés után rövid 
kiscsoportos átbeszélés és ötletgyűjtés 
közvetkezett. 
Végül a közelgő misére – melyen a Corvin 
kórus szolgált, köszönet ezúttal is nekik – 
és az egész világot átfogó szentségimádási órára hangolódva gitáros, és 
magyar, illetve latin szentségimádáshoz kötődő (nép)énekeket tanultunk. 

Mintegy kilencven testvérünk vett részt ezen a közösségi alkalmon, a nap 
folyamán pedig sokan, kérés nélkül segítettek a főzésben, rendrakásban, az 
emberek fogadásában, készítettek süteményt,  díszítették a közösségi termet, 
tették rendbe Mindszenty bíboros szobrának környékét, stb. Amit részben e 
nap gyümölcseként vártunk, már az előkészületeknél megtapasztalhattuk, 
meghaladta legoptimistább várakozásunkat is! – „A szél ott fúj, ahol akar, … 
nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van vele mindenki, aki a Lélekből 
született.” (Jn 3,8-9)).  
Jövőre is várunk mindenkit, sok szeretettel és vidámsággal! 

Baczó Tamás 


