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Liturgikus év vége, Krisztus Király ünnepe

E

lérkezett az egyházi év –
helyesebben kifejezve - liturgikus év vége. Bizonyos
értelemben az összegzésnek és a
beteljesedésnek a gondolata kapcsolódik hozzá. Az egész történelemnek az összegzése és beteljesedése pedig maga az Úr, Jézus
Krisztus, dicsőséges második eljövetelében. „Általa és érte teremte-

A képet a Nyolc boldogság közösségtől
kölcsönöztük

tett minden” – valljuk szent Pál
apostollal. Ezért ünnepeljük Őt a
liturgikus év végén, mint győzelmes, dicsőséges Királyunkat.
Nem egy anakronisztikusnak tűnő
fogalmat akarunk használni hitünk
és hódolatunk kifejezésére. Abban
az értelemben szeretnénk Őt királynak tartani, ahogy ő maga is
használta Pilátus előtt. A vallásos
szóhasználat nevezi őt pásztornak, mesternek, orvosnak, szabadítónak, nevezhetjük őt királynak
is.
A király fogalmához persze mi a
pompát, hatalmat, dicsőséget,
győzelmet társítjuk. Jézus királysága mindezt nélkülözi. Az ő koronája a töviskoszorú, palástja egy
ócska katonaköpeny, jogara egy
nádszál, trónja a kereszt. De a történelem beteljesedésében majd
nyilvánvalóvá válik, hogy „minden
hatalom neki adatott égen és földön”, és az ő kezébe futnak össze
a történelem szálai.
Savonarola, ez a lánglelkű szónok,
amikor a Mediciek elhagyták Firenzét, azt ajánlotta firenzei népnek, hogy válasszák királyukká
Jézust.
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De hát Jézus nem azért élt, hogy
királyi trónokat foglaljon el, az ő
uralma más. „az Ő országa igazság és élet, kegyelem és szentség, igazságosság, a szeretet és a
béke.”- imádkozzuk Krisztus Király

ünnepén. Ahol ezek az értékek
megvalósulnak, ott az ő uralma
jelen van. Imádkozzunk és munkálkodjunk ezekben, és akkor az
Ő országában élünk.
Gábor atya

Kedvenc verseimből - Mécs László: Vallomás (részlet)
[…]

Istent.
Nagyon kell szeretni!!!
Halljad világ a vallomásomat:
A méh nagyon szereti a munkát s a Egyszerűek legyünk, mint az ormézet
szágút,
s a föld millió mérges virágja közt hogy mindenkihez elmehessünk,
megtalálja a mézet.
jók legyünk, mint a levegő,
A vetések nagyon szeretik a Napot, hogy mindenkit megölelhessünk,
s kiszerelmeskedik nekünk a keédesek legyünk, mint a kenyér,
nyér örömét.
hogy mindenkit etethessünk,
A parasztnak nagyon kell szeretnie vidámak legyünk, mint a bor,
a földet,
hogy mindenkit megnevettessünk.
a papnak az oltárt, az anyának a
[…]
szenvedést,
Magdolnának Krisztus lábait,
Assisi Szent Ferencnek Krisztus sebeit,
mindenkinek szeretnie kell a keresztjét,
mindenkinek nagyon kell szeretnie
A hívek figyelmébe ajánljuk a plébánia honlapját,
ahol a legfontosabb hirdetések, programok
naprakészen olvashatók:
rakosszentmihaly.hu
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Megkésett(?) köszöntő — Gábor atyánk 70+
Egy évvel ezelőtt íródott a lenti köszöntő, mely szépen megbújt egy szerkesztésre beküldött cikk következő oldalán… és így nem is vettük észre. Eltelt egy
év, s az írás nem vesztett érvényéből. Ezért most közreadjuk. Szeretettel.
Isten segítségével eljött az az idő is, amikor már hetvenkedni kényszerül az
ember. Ezt a kortársi érzést jó szívvel magam is átélem. Hagyjuk az állomáshelyeket, mások véleményét. Nekünk is van. Mégpedig pozitív. Gábor atya
mára már nálunk kissé „elszentmihályiasodott”. Mi elfogadtuk őt – ő elfogadott minket. Az élet ok-okozati láncolatok összefüggése. Hordozzuk egymás
terhét, és elviseljük egymást szeretettel. Gábor atyánk, aki határozott, ha kell
engedékeny, aki szigorú, de megtisztel bizalmával. Aki következetes, ragaszkodik az igazsághoz. Aki számonkér, és aki szabadságot ad. Aki
Isten felé fordít, aki nagylelkű, aki
tud uralkodni – elsősorban saját magán. Aki mindig nagylelkű, „aki a sértést nem tarja számon”, és aki legalább egyházias lelkületű. Szent egyszerűséggel ő a vagyonkezelő, és a
mi atyánk, a plébánosunk. Szívélyes,
nem szőrösszívű. Nem akarok laudációt írni. S rosszat mondani sem. Ember. Papi ember. Mi többet lehet mondani egy principálisról. Tudniillik azt egy helyén már kijelentette egy kántora: „ő
a legjobb főnök.” Becsüljük meg, köszönjük meg Isten emberét, tegyük vele
közösen a jót – „amint lehet, ahogy lehet.” „Mert küldetésünk egy reményre
szól, Jézus Krisztusban”. Isten éltessen Gábor Atyánk!
HSD
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In memoriam Ladányi Ági néni ...

A

varjak surrogva leszállnak a
fűre, táplálékot keresgélnek a
tél közeledtét jelző hajnalon. Mi is
keresgéljük, felidézzük emlékeinket.
Nagyon nem kell erőlködnünk,
hiszen itt vannak velünk, bennünk, a
környezetünkben. Egész évben,
bármikor eszünkbe jut, emlékezhetünk arról, hogy milyen különös
dolgokat tettek előttünk járó őseink.
Vagy tettek-e egyáltalán valami
rendkívülit
meghalt
szüleink,
testvéreink, barátaink, tanítóink,
nevelőink, mentoraink, bajtársaink,
kollégáink, kedves vagy kedvetlen
ismerőseink. Magától adódik a
válasz: igen. Ők nem akartak jól élni,
oda költözni dolgozni, ahol többet
fizetnek, nem akartak mindenáron
híresek lenni. Csak tették a dolgukat
tiszta kézzel és szívvel. Ismerték az itt
és most földhözragadtság parancsát
és megtartó erejét. Jobban tudtak
élni, a keveset és egymást jobban
meg tudták becsülni, ismerték és
tartották a hűséget, és az adott szó
megtartásra kötelezett. A történelmet is összeszorított foggal élték.
Örültek, ha valaki az első vagy
második
világháborúból
élve
hazatérhetett, szó nélkül is megértették egymást. 56 előtt és után.
Egyféleképpen rezdült a lelkük, egy
ütemre dobbant a szívük. Némán
sírtak Trianonért. Nem idealizálni
akarom életüket, nem is nosztalgiázni szeretnék egy letűnt korról,

mert nekünk más adatott, nekünk
ezt a mostanit kell szeretnünk.
Belegondolunk, hogy Ági néni
nagylányként élhette át 1938-at,
csak egy kicsi kellett volna még 2020
-as Eucharisztikus Kongresszusig
várni. A Szent Imre templom is érzi
hiányát megszokott helyéről a
padban, és emlékét megbecsüli a
saját hímzésű kalocsai mintás terítő
használatával a máriás hónapokban
a főoltáron. Ugyanígy férje, Ladányi
Pista bácsi, is rajta hagyta keze
nyomát a templom berendezési
tárgyain. Ugyanígy Bér- ces István is,
hogy a busz-sofőr Feri bácsit ki nem
felejtsem. (Csak már meghaltakról
van szó). A nagytemp- lomból Disztl
Lőrincné Irénke, Ebnet Frici,
Szlavkovszki Laci bá’, Funk Pista
bácsi, Ellike a felesége, Pluhár Márta
néni, egy másik néni aki mindig
pogácsát sütött a gyerekeknek,
Szabó Sanyi, Szafraszky Karcsi bá’ ők a ‘buzgóság emészt házadért’
embereiként tevékenykedtek köreinkben. Juhász Erzsike, Marika néni
(és unokája), Wella Nándorné, Rózsika néni, Kenesseiné Mária másképpen voltak közösségünk részei.
Bocsánat, kronológia és felsorolás
esetleges lehet, egy valami biztos:
példát adtak nekünk helyzetfe–
lismerésből és helytállásból. Haló poraikban is legyen áldott az emlékük!
Hernád Sándor diakónus
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Plébániai hirdetések:
 Az előző évekhez hasonlóan advent időszakában hétfőn, szerdán és
pénteken reggel 1/2 7 órakor Roráté lesz a temlomunkban.
 Fontos hirdetés: A plébánia kántort keres elsősorban hétköznapi
szolgálatra (temetés, szentmise, stb.).

A 929.sz. Szent Mihály cserkészcsapat adventi hírei
Szeretettel várjuk a cserkészet iránt érdeklődőket első osztályos kortól a világ legnagyobb gyermek- és ifjúság-közösségébe!
Csatlakozz hozzánk, a 929. sz. Szent Mihály cserkészcsapathoz, ahol játékos formában megannyi érdekességre és tudásra tehetsz szert! Számtalan
élményben lehet részed programjainkon, ráadásul rengeteg új barátot is szerezhetsz! Minden évben megyünk túrázni, sportprogramokra, táborozni.
Péntekenként tartunk őrsgyűléseket a plébánián és több általános iskolában.
Részletes információkért írj nekünk jelentkezem@929szentmihaly.hu email
címre! Csapathonlapunk: www.929szentmihaly.hu
Az idén 2018. december 22-én, 15 órától a plébánián
tartjuk hagyományos Csapatkarácsonyunkat. Az ünnepséget nyitóénekkel és adventi gyertyagyújtással
kezdjük. Köszöntőt mond Nagy-Benczey Viktor csst.
csapatparancsnok. Előadásokat láthatunk a kiscserkészektől és cserkészektől. Megnézzük Kiss Tamás rendezésében az idei Csapatfilmet, részt veszünk a szentmisén, majd agapéval zárjuk az ünnepséget.
Szeretettel várunk minden cserkészet iránt érdeklődőt!
Molnár Csenge-Hajna csst.
Programszervező

Ó jöjj, ó jöjj el, Bölcsesség,
ó Egyszülött, kit ád az ég,
te gyöngédség és őserő:

amit tudnunk kell, tárd elő!
Eljő, eljő Emmánuel,
Hogy üdvözüljön Izrael!
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Hősök, szentek nyomán jártunk
Hideg-szeles, de napsütéses szombaton különleges lelki ajándék melegítette át azon 56 zarándok szívét, akik
kora reggel felszálltak a Hősök terén
ránk váró buszra.

pítvány tagjai együtt koszorúzták meg
a tanár úr hajdani iskolájának falán
elhelyezett emléktáblát. „Kis Pacsirtánk”, Varga Laura éneke helyettünk
is kifejezte megrendültségünket.

Rövid melegedő után - dr.
Márfi Gyula érsek atya
megtisztelő
felajánlását
elfogadva - az előadásokat
és az évforduló ünnepi pillanatait a Szent Mihály székesegyházban élhettük át.
Megható volt tudnunk, hol
is járunk: több, mint ezer
éves Szent István kori alapokon, padunk mellett az a
kápolna, ahol Szent Imre
egykor szüzességi fogadalAlsó sor balról: Imre Frigyesné, a Brusznyai Alapítvány elnöke, mát tette, az oltár melletti
Máriási György pesti srác, dr. Kratofil Ottóné, a Kovász Egyesület
ereklyetartóban
Boldog
irodalmi csoportjának vezetője, Weyde Gyula, a Tóth Ilonka
Szülőházáért Alapítvány /TISZA/ társalapítója, Balázs Gyula, az Gizella csontereklyéje, köÁrpádföldi Közösségi Egyesület vezetője, Varga Laura népi ének- zelünkben Szent Margit
es.
első éveinek otthona, koFelső sor balról: dr. Kahler Frigyes ny. táblabíró, dr. Horváth lostora ….
Attila alkotmánybíró, Petrovics Sándor a TISZA elnöke, Sebő
József, a Brusznyai Alapítvány kurátora, és Szatmáry László E megszentelt falak közt
hallgattuk meg dr. Kahler
önkormányzati képviselő, a TISZA alelnöke
Frigyes ny. táblabíró úr,
Veszprém indultunk azzal a céllal, Imre Frigyesné, a Brusznyai Árpád
hogy a Tóth Ilonka Szülőházáért Ala- Alapítvány elnöke és dr. Horváth Attipítvány 5. évfordulóját méltóképpen la alkotmánybíró úr megrendítő előüljük meg. A „Királynők városával” adásait a két mártír-áldozatról.
nemcsak Szent Mihály személye köt
össze, hiszen Ő a székesegyháznak is a A tótvázsonyi finom ebéd után a televédőszentje, hanem a mártírjaink fe- pülés polgármesterével együtt koszoletti fájdalom is. Dr. Brusznyai Árpád rúztuk meg az I. világháború elesettjeklasszika-filológia és történelem tanár inek emlékhelyét, s tisztelegtünk
az 1956-os kádári megtorlás áldozata előttük a Szózat hangjaival.
lett, csak úgy, mint a mi Tóth Ilon- Már sötétedett, mikor Litérre érkezett
kánk. A Várba megérkezve a két ala- buszunk. Pintér Katika, az egyházi is-
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kola
igazgatóhelyettese
odaadóan mutatta be számunkra Bódi Mária Magdolna vértanúságának helyét és történetét. A kis
gyári munkáslány 1945-ben
történt megrendítő mártíromsága mindannyiunkat
mélyen megérintett. Mécseseink meleg fénye helyettünk is átölelte a hideg
sötétben álló emlékszobrot.
Jó volt visszatérni a fűtött
buszba, újra látni egymás
arcát. Éreztük: felelősségünk megszolgálni, s továbbadni az ő életpéldájukat!
Köszönetet mondunk Sebő József tanár úr veszprémi idegenvezetéséért,
dr. Kratofil Ottóné Borika verselőadásaiért, Szatmáry László képviselő úrnak, Szőke István tanár úrnak, dr.
Onyestyák György a Déli Harangszó

Isten lehetséges válaszai a
kéréseinkre:
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Baráti Kör elnökének és Villányi Péter
a Tóth Ilonka Szülőháza és Emlékezetközpont igazgatójának nagy felkészültségről tanúskodó hozzászólásáért! Köszönet Balázs Gyula az Árpádföldi Közösségi Egyesület elnöke és
Weyde Gyula szervezői segítségéért!
Petrovics Kinga

– Rendben.
– Még nem.
– Jobb ötletem van.

Szentmihályi Életünk
A Rákosszentmihályi Római Katolikus Plébánia lapja A következő szám megjelenése
januárban várható.
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

Cikkeket, anyagokat a
petrovics.sandor1@t-online.hu
és a baczot@gmail.com címre
várjuk, köszönettel.
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Könyvajánló … helyett
Egy elgondolkodtató könyv elolvasása után úgy döntöttem, hogy nem a
könyvet fogom ajánlani, hanem a
benne leírtakat osztom meg, érdemes elgondolkodnunk rajta. A könyv
szerzője ugyanis ateista, és azt járja
körül, hogy a modern, a hagyományos vallásoktól elforduló ember
merre tart a jövőben. Szerinte a nyugati világ jobbára leküzdötte történelme három eddigi legnagyobb ellenségét. Egyre kevesebb a háború a
gazdag országok között, a halálos
kórokat sikerült kordában tartani
(nem lett HIV, SARS, Ebola, vagy
egyéb apokalipszis), és egyre kevesebb ember éhezik (a népesség százalékában mérve). Új feladatok után
nézünk tehát, és ezek az örök élet, a
boldogságérzet állandósítása, és a
megistenülés lesznek. Nos, ezek a
kereszténység céljai is (igaz, mindegyiket a mennyországba jutás után,
Isten kegyelméből érhetjük el), de
ezeket már itt a földön, bölcs tudósainknak köszönhetően, el is érhetjük.
Szép világ vár ránk tehát. Lássuk sorra…
Az átlagéletkor majd megkétszereződött száz év alatt, elsősorban a korai
halál elkerülése okán, de egyre tovább is élünk a legtöbb országban,

minden évben átlag pár hónappal. A
génsebészettel a hibás génszakaszok
javíthatók, a járványokat el tudjuk
kerülni, tudunk szinte mindenféle
szervet cserélni, azaz sok eszköz áll
rendelkezésre. És mi lesz, ha mondjuk
„csak” 150 évig élünk? Alaposan át
kell értékelnünk a megszokott dolga-

Depositphotos
grafikája

inkat.
Az ember boldogságra vágyik. Mikor
érezzük magunkat boldognak? Legtöbbször olyan eufórikus állapotban
(sikeres vizsga, versenyen való győzelem, csemeténk születése stb.), mely
gyorsan elillan. Ilyenkor szerotonin,
endorfin, vagy más boldogsághormon
áraszt el bennünket. Tehát a boldogsághoz ezek termelődésének serkentése szükséges! Mi sem egyszerűbb!
Veszünk – pár év múlva - egy speciális
sisakot, mellyel agyunk egyes terüle-
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teit stimulálhatjuk, és érzeteket generálhatunk. Persze sokan túl fogják
„tolni” az alkoholmámor, gyönyör,
eufória stb. funkciókat, és sok kiégett,
megcsömörlött embert kell majd kezelni. … Egy másik sisakkal… Ez nem
feltétlen utópia, patkányokkal szépen
haladnak a kísérletek.
Megistenülés? Miért ne, hiszen van
rá kereslet?! Nem csak a hibás géneket, allélokat lehet ám cserélni, hanem azok jobbra is cserélhetők…
mondjuk legyen a lányom szép, szőke, jó nyelvérzékkel megáldott, atletikus, és átlagon felül intelligens, meg…
Ha van elég pénz, az utódom mindenben ki fog magaslani a többiek közül.
Persze kérdés, hogy 100 év fejlődés
után az „eredmény” még embernek
számít-e, vagy már valami másnak…
mondjuk Homo Deus-nak. Így eljutunk az egyre istenibb létforma felé,
és a homo sapiens is egy túlhaladott
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kaszt lesz (a szegényebb 85% sorsa).
Ezen az úton már tettünk pár lépést.
Remélem nem csak bennem van sok
kérdőjel, az olvasóban is, biztosan jó
lesz-e így… Az ateizmusát hangsúlyozó szerző elismeri, hogy vallás nélkül
a lét értelmetlen és hogy még szükség van magyarázatokra, azaz vallásra, vagy pótlékaira, hogy ne legyen
minden üres és céltalan. Az elmúlt
párszáz évben ezt az űrt humanizmus,
az emberközpontúság töltötte be, de
a homo deus kora el fogja söpörni a
humanizmust. Ugyan már, egy halandó, szegény, homo sapiens gondolatait csak nem vesszük azonos értékűnek egy halhatatlan félistenével?
Kedves Testvérek: Mi még tehetünk
ez ellen a világ ellen! És persze imádkozzunk sokat, hogy Isten mentsen
meg … magunktól!
Baczó Tamás

Derű:
Egy rendőr félreállít egy csigatempóban haladó kocsit, amiben apácák ülnek, és
megkérdezi a volánnál ülő nővért:
– Miért vezetett ilyen lassan?
– Láttam ezeket a táblákat a 31-es számmal, és be akartam tartani a sebességhatárt.
– De hát az az út száma, nővér, ez a 31-es út!
– Jaj, elnézést, biztos úr, ezt nem tudtam.
A rendőr hátranéz a többi apácára és látja, hogy rémülten szorongatják egymás kezét és falfehér az arcuk.
– Mi történt az utasokkal? – kérdezi első apácát.
– Hát, tudja, biztos úr, most nemrég tértünk le a 311-es útról…
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Hirdetések
 Dec.31-én az esti hálaadó szentmisét követően (19h-tól) minden-

kit szeretettel várunk a Szent Mihályi Egyházközség szilveszteri báljára. Zene, tánc, vetélkedők!
Jelentkezni felnőtteknek 1000 Ft/fő,
diákoknak 14 éves kortól 500 Ft/fő
befizetésével lehet. Ez a virsli és a
pezsgő előzetes megvásárlásához
szükséges. A vásárlás után fennmaradó összeget jótékonysági célra fordítjuk. 14 év alatti gyerekeknek
ingyenes, csak jelentkezéskor jelezni kell a várható
létszám miatt.
Mivel „batyus bál”, kérünk mindenkit, hogy édes
vagy sós süteménnyel, szendviccsel, illetve innivalóval járuljon hozzá a bál sikeréhez!



Szent Család vasárnapján, december 30-án
az esti szentmise után 19 órakor hívjuk a családokat és a fiatalokat egy imádságos, zenés estre.
„Az a család, mely imádkozik, egyben marad!” címmel erősítsük meg
ezt a szent köteléket, melyet a Gonosz ma oly erővel akar szétszakítani!! Apró kis lángokat viszünk az oltár elé, kérve Krisztus és a Szűzanya oltalmát otthonainkra, szeretteinkre, fiataljainkra!

Székely anekdota
Sorompó
Egy úri család utazik Borszék felé. Amint egy falun mennek keresztül, látják,
hogy az utca vége el van zárva sorompóval. Megszólítanak egy arra őgyelgő
embert:
- Merre kell mennünk, bátyám?
- Hát arra, ni, ahol a sorompó van.
- Hiszen ott el van zárva az út!
- Azért mehetnek, bátran, mert azt úgy is csak a marhák számára csinálták.

Szentmihályi Életünk
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Szentmihályi Esték - Egyvonalban Istennel
Adventi gondolatok az ajándékozó Istenről címmel előadást tart

Simon András
a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett
grafikusművész
Helyszín: Szent Mihály Plébánia közösségi terme
Cím: Budapest, XVI. Templom tér 3.
Időpont: 2018. dec. 15. szombat 16 óra

A művész képeiből kiállítást rendezünk az előadás
napján.
Az alkalom után lehetőség lesz a művész nyomatainak, könyveinek és egyéb
alkotásainak a megvásárlására.
A közelgő karácsonyra való tekintettel Simon András szívesen dedikálja névre
szólóan is a műveit.
Szervező: Kovász Egyesület
Támogató: XVI. kerületi Önkormányza

Derű:
Miért ne vitatkozz gyerekekkel?
A kislány mosogató édesanyját nézi és észrevesz néhány ősz hajszálat.
Kíváncsian megkérdezi: "Miért vannak fehér hajszálak a hajadban?"
Az anya így válaszol: "Minden alkalommal amikor rosszat teszel én rosszul
érzem magam, és emiatt sírok és szomorú leszek - ilyenkor egy-egy új ősz
hajszálam lesz ."
A kislány kicsit elgondolkodik, majd megkérdezi:
" Anyu, ezért teljesen ősz a nagymama ?"
A katolikus iskolában a gyerekek éppen ebédelnek. Az almáknál egy felirat van kitéve: "Csak EGYET vegyél. Isten figyel téged." Az egyik
kisfiú odahívja a társait a csokoládés kosárhoz : "Vegyetek amennyit akartok!
Isten az almákat figyeli!"
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Karácsony — Értelmesen. Zölden. Szeretetben
A "szeretet ünnepe" lassan a "vásárlás ünnepévé" alakul. De mit lehet tenni?
Stresszes rohanás helyett legyünk együtt szeretteinkkel, szervezzünk közös
programokat.
Karácsonyfa: Használj pár fenyőágat, vagy cserepes rozmaring bokrot. Cserepes, földlabdás fenyő is jó, de csak ha vigyázunk rá, lassan szoktatjuk a meleg szobához, és csak pár napot tartjuk bent.
Díszek: készítsünk saját díszeket egyszerű anyagokból vagy hulladékból. Ha
vásárolnánk, legyenek természetes anyagú, hazai termékek. Izzósort készítsünk magunk LED izzókból és színes hulladékanyagokból.
Ajándékozás: Tárgyak helyett adjunk közös élményeket: közös kirándulást,
színházjegyet, koncertjegyet, együtt töltött időt. Ha mégis tárgyat, akkor válasszunk hazai terméket természetes anyagból, biotermékeket, könyvet, társasjátékot. Készítsünk saját ajándékokat! Egyedi és személyes.
Vásárlás: Kerüljük a nagybevásárló helyeket! Vásároljunk helyi kézművestől.
Csomagolás: A legjobb, ha nem csomagolunk. Csomagolóanyag helyett használjunk színes fonalakat, textil csíkokat. Újrahasznosított csomagolóanyagokat is találhatunk, pl. festett újságpapírt.
Étkezés: Csak annyi ételt készítsünk, ami el is fogy. Alkossunk egyedit.
Jótékonykodás: A legszebb élmény az ajándékozás, jótékonykodás. Csatlakozzunk cipősdoboz akcióhoz!
Bővebben: tippek a Humusztól ill. Zöld karácsony c. kiadványban.
Baczó Tamás

Mindszenty Emlékplakett átadása
Október 30-án konferencia keretében emlékeztünk meg a
fogoly bíboros kiszabadulásáról.
A Hittel a Nemzetért Alapítvány idén is odaítélte a
Mindszenty Emlékplakettet. A díjat dr. Márfi Gyula
veszprémi érsek úr vehette át a Szent Mihály Plébánia
közösségi termében.
Ezt követően az érsek atya szentmisét mutatott be a
mártír főpap mielőbbi boldoggá avatásáért. Az ünnepi
szentmisén a Szentmihály Kórus énekelt Csernus János
vezényletével.

