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Az Eljövendő ...

H

ullottak a levelek, aztán
megállt hullásuk, megint
mintha még csak későnyár
volna. Bár a varjak élénk mozgása
sejtetni engedte a táplálék megszerzésében bekövetkező küzdelmesebb
időszakot.
Gondolhattuk: messze
még a hűvös ősz, hát még a fagyoshavas tél. S ki tudja „melyik napon,
melyik hajnalon” utolér mindez. Így
vagyunk
az
Úrjövettel is.
Nem kell még
rágondolni,
elodázzuk, s
lám utolér ez
is. Ahogyan
áldott
négy
évszakunk
(sokak szerint
már csak kettő) változásai hol jobb, hol rosszabb
közérzetet hoznak - Advent is gondolkodóba ejt: jól vagyok-e lelkileg,
hogy is állok viselt dolgaimmal az Úr
színe előtt? Sok készülődés, hangolódás, rohangászás, hangicsálás köze-

pette jut-e időm a „pedig csak egy a
szükséges”-re?! Tisztán látni nem
könnyű feje tetejére állított világunkban. El tudom-e választani, meg tudom-e különböztetni a jót a jónak látszótól, felismerem-e a szép csomagolás mögött a rosszat. Óhatatlanul
megbántjuk egymást, nem vagyunk
egy hullámhosszon. Figyelmetlenek,
türelmetlenek vagyunk. Máris kerül
anyag a gyónáshoz. Rászóltam egy
idős úrra valamiért. Majd
beszélgetni
kezdtünk, és
megtudtam,
hogy 3 éve
eltemetett felesége nyugszik templomunkban. Meg, hogy a fia
is meghalt focistaként, fiatalon. Ő is
választ remél miértjeire. Hetedikesek
'csak úgy megkérdezik': mi a véleményem a drogról. Kicsik és legkisebbek
nagyon várják az aktuális időre be-
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ígért magyarázatot: „ha a Jézuska hozza az ajándékot, akkor hogyan láthatták
meg véletlenül a nappali szekrényében?!” Mi következik ebből: mindenki
várakozik, mindenkiben kérdések gyűlnek. Egész életünk adventi várakozás.
Fontos és igazán pontos választ pedig csak egy valaki adhat nekünk mindenre, akire mindannyian várunk – Ő, a születendő, az eljövendő Üdvözítő.
Hernád Sándor diakónus

A Plébánia Képviselőtestületének megújításáról
A vonatkozó rendelkezések szerint szükséges, hogy minden plébániának legyen Pasztorális és Gazdasági Tanácsa a plébános mellett tanácsadó jelleggel.
A magyar egyházban ezt a szerepet a Plébániai Képviselőtestületek töltik be.
Az ősz folyamán megkezdődött plébániánk képviselőtestületének a megújítása.
Ennek fázisai:
a.
a jelöltek kiválasztása, bemutatása
b.
szavazás által a hívek részéről az elfogadása
c.
a plébános által a főpásztor elé terjesztettek megerősítése
d.
a főpásztor által kinevezettek ígéret-tétele, és a tisztségviselők
megválasztása, bizottságok megalakítása
Mi jelenleg az első pontnál tartunk: a templom bejáratánál lévő hirdetőtáblán megtekinthető a jelöltek fényképe, bemutatkozása.
A szavazásra két hétvégén lesz lehetőség: dec. 14-15-én és 21-22-én. Ezen a
két hétvégén a templom bejáratánál egy asztalt helyezünk el szavazólapokkal, tollakkal és egy dobozzal. Kérjük, hogy szavazatukat itt adják le.
(Szemüvegről ne feledkezzünk meg!) A Választási Bizottság /Morvay Árpád,
Lauber Lászlóné, Káli István/ összesítése után a neveket a Bíboros úr elé terjesztem.
Megerősítés és ígéret-tétel az új esztendőben várható.
Tisztelettel kérem a kedves testvéreket a felelősségteljes közreműködésre:
Gábor atya
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Fotók: helyihirek.hu
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Kedvenc verseimből - Ady Endre: Krisztus-kereszt az erdőn
Havas Krisztus-kereszt az erdőn,
Holdas, nagy, téli éjszakában:
Régi emlék. Csörgős szánkóval
Valamikor én arra jártam
Holdas, nagy, téli éjszakában.

Húsz éve elmult s gondolatban
Ott röpül a szánom az éjben
S amit akkor elmulasztottam,
Megemelem kalapom mélyen.
Ott röpül a szánom az éjben.

Az apám még vidám legény volt,
Dalolt, hogyha keresztre nézett,
Én meg az apám fia voltam,
Ki unta a faragott képet
S dalolt, hogyha keresztre nézett.
Két nyakas, magyar kálvinista,
Miként az Idő, úgy röpültünk,
Apa, fiú: egy Igen s egy Nem,
Egymás mellett dalolva ültünk
S miként az Idő, úgy röpültünk.

Adventi lelkigyakorlat
Plébániánk adventi lelkigyakorlatát december 14-15-én, szombatonvasárnap tartjuk az esti szentmiséhez kapcsolva. Az igehirdető LUKÁCS
GÁBOR IMRE premontrei atya lesz. A szentmisék előtt és alatt gyóntatás lesz.
Használjuk fel a lehetőséget a karácsonyi lelki felkészülésre!

A hívek figyelmébe ajánljuk a plébánia honlapját,
ahol a legfontosabb hirdetések, programok
naprakészen olvashatók:
rakosszentmihaly.hu
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Beköszöntő — Sillye Gergely intézményvezető
Sillye Gergely vagyok nős, öt gyermekes családapa. Szüleim katolikus szellemben neveltek és az újpesti plébániák közösségeinek segítségével terelgettek a
felnőtté válás útján. Családommal ma is a Káposztásmegyeri Szentháromság
Templom Egyházközségének aktív tagja vagyok. Ebbe a közösségbe járnak
gyermekeim hittanra és emellett fiaim a helyi ministránscsapatnak is tagjai.
Ez azért jelent sokat számomra, mert egyházközségünk 1989-es alapításakor
én is az első ministránsok közé tartoztam testvéreimmel, és most felnőtt fejjel néhány éve rám bízták a ministránsok nyári táborainak megszervezését.
Iskoláimat is Újpesten végeztem. A Komját Aladár utcai Általános és Zenetagozatos Iskola (ma Pécsi Sebestyén Ének-Zenei Általános Iskola) nyolcadik
osztályának elvégzése után a káposztásmegyeri Babits Mihály Gimnáziumba
jártam, majd ott érettségiztem olyan kiváló fiatalember társaságában, mint
Mékli Attila atya, aki a rákosszentmihályi templom lelkes ministránsa volt,
mielőtt a szemináriumba bevonult.
Közismereti iskoláim elvégzése mellett az újpesti
zeneiskolában tanultam gordonkázni, gitározni,
zongorázni, illetve pár évet magánének szakon is
elvégeztem.
1999-ben szereztem diplomát az ELTE Tanárképző
Főiskolai Karán ének-zene tanári és karvezetői szakon. Az elmúlt húsz évben tanítottam általános
iskolában, gimnáziumban és alapfokú művészeti
iskolában is. Közel 6 évig voltam korábbi zeneiskolámnak az időközben átnevezett Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskolának intézményvezetője, tanára. Óraadóként tanítottam a
Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Jelenleg az Esztergomi Hittudományi
Főiskola harmadéves hallgatója vagyok. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága megkeresésére vállaltam el a rákosszentmihályi Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola vezetését, amely megtisztelő feladat számomra. Remélem, hogy jó eszköze tudok lenni a Jóistennek az
iskola és a rákosszentmihályi közösség javára.
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Újra éledő hagyomány: ismét kórustalálkozó
volt kerületünkben
A Szent Mihály Kórus szervezésében szeptember 22-én részesei lehettünk egy
újra éledő, hagyomány első, és reméljük nem utolsó alkalmának: szűkebb pátriánk kórusai közös éneklésének. A kerületi énekkarok találkozója korábban
rendszeres volt. Néha
egyik, másik kórus
temploma, illetve pár
éven keresztül az Erzsébetligeti
Színház
adta a helyszínt ehhez
a jeles eseményhez.
Aztán egyszer csak abba maradtak a kórustalálkozók…
Dernovics Ani, kórusunk lelkes szopránja
egyre gyakrabban mondogatta, hogy milyen kár, hogy ez a rendezvény így
elhalt. Éreztem, hogy ez azt jelenti, hogy valakinek ismét fel kellene lobbantani a parazsat!
A Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszusra való készülődés adta a bátorító
hátteret, hogy egy régi
hagyományt
újra
élesszünk. A szűkebb
régiónkban működő
kórusokat szólítottuk
meg egy közös éneklésre. Minden meghívott kórusban elültet-
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tük a szándékunk
magvát, hogy szeretnénk, ha 2019-től
kezdve minden évben
újra és újra találkoznánk.
Idén a Rákosszentmihályi Szent Mihály
templom adta a helyszínt, mi voltunk a
szervezők.
A rendezvényen résztvevő kórusok és vezetőik a következők voltak: Rákosszentmihályi Szent
Mihály Kórus (Csernus János), Mátyásföldi Szent Cecília Kórus a Szent
József Scholával, (Mihály Etelka),
Corvin Kórus (Vikol Kálmán;), Szent
Mihály Gitáros Énekkar (Pálmai Zoltán), a csömöri Vox Animi Kórus
(Ráduly Ildikó és Takács László),
Sashalmi Szentlélek Kórus (Háderné
Pacor Borbála). A fellépő kórusok
egyházzenei művekből készült csokrokkal örvendeztették meg egymást,
és a szép számú hallgatóságot. Voltak
a.capella illetve hangszeres kísérettel
(orgona és más hangszerek) előadott
művek. Nagyon igényesen összeválogatott repertoárokkal, jól felkészülten
érkeztek az énekkarok, nagyon színvonalasok voltak a műsoraik.
A találkozó végén közösen szólaltatta
meg Halmos László Ünnepi alkal-
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makra írt közismert kórusművét a
több, mint 100 lelkes énekes. Kívülről
hallgatva és belülről énekelve is felemelő élmény volt! Ezt követően a
plébánia nagytermében gyűltünk öszsze egy kis beszélgetésre, személyes
ismerkedésre.
Úgy tűnik, a mag jó talajra
hullt. Örömmel mondhatom, hogy
mindenkit sok szeretettel várunk jövőre is, aki szívesen hallgatja az egyházzene vokális remekműveit. Lesz
folytatás! A következő kórustalálkozónak a Mátyásföldi Szent József
templom ad otthont, a szervezői teendőket a Szent Cecília Kórus vállalta
magára. Erre az eseményre várhatóan
2020. novemberében, Szent Cecília
napjához kapcsolódóan számíthatunk.
Hasznosi Babi

8

Szentmihályi Életünk

Hétköznapi csodáink: a Szentségimádás
Plébániánkon 2 évvel ezelőtt, a
Nemzetközi Eucharisztikus Konferenciára készülve pillanatok alatt
összeállt az kis csapat, amelynek
tagjai addig nem voltak igazán személyes kapcsolatban egymással.
Számomra ez az első, nagy ajándéka
ennek a készületnek! Mert lassan
lelki testvérekké lettünk. Mostanra
tudjuk, hogy biztosan számíthatunk
egymásra, ha Gábor
atya, vagy templomunk, vagy a közösség valami feladattal
vár.
Miséről misére nekünk NEK-eseknek
már az is öröm, ha
meglátjuk egymást!
Érezzük: együtt dobban a szívünk. Szavak nélkül is összeköt az együtt, felnőtten megértett és megélt csoda:
hódolni, dicsőíteni Jézust az Eucharisztiában.
Ám ez az érzés csak fokozódik, ha
többen is együtt vagyunk az Oltáriszentség előtt. Ezért is vártuk izga-

tottan októberben a NEK V. világot
átölelő Szentségimádását.
Megrendítő ez a gondolat és az a
megvalósítás, ahogy a világot szinte
tenyerünkbe véve ajánljuk fel Istennek: egy napon keresztül, minden
időzónában, egy órában Őelőtte lenni, s mindent odaadni Jézusnak….
méltó, világot mentő hódolat!
Izgatottan készültem én is: könyvek, imák, szentségimádási
szövegek,
énekek közt kutakodva estéken át.
S milyen jó, hogy ott,
a Jelenlétben minden szorongás lassan
feloldódik…. s egy
lélekként száll az
imánk, dicsőítésünk,
élet-átadásunk az Ég felé.
Ilyenkor napokig fényesebbnek érezem a külső és belső világot.
Igen, hiszen forrásunk Ő, mely átmos, megtisztít, s belülről megfényesít Önmagával mindannyiunkat.
Petrovics Kinga

A NEK Titkársága Krisztus Király ünnepéhez kapcsolódva november 23-ra
idén is világméretű szentségimádást hirdetett, hogy együtt dicsőítsük az Oltáriszentségben jelen lévő Jézust. Ez volt az ötödik szentségimádási lánc, most
még többen, 53 országból (többek között Grönland, Izland, Kanada, Togo,
Chile, Ausztrália, USA ) közel 1100 helyszínen több tízezer imádkozó csatlakozott.

Szentmihályi Életünk
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Rend a lelkekben és az Isten házában
Gábor atya régóta dédelgetett álma
volt, hogy tegyük rendbe az orgona
mögötti raktár helyiséget. Tartottunk
egy helyszínbejárást és magam is rájöttem, hogy az atya nem túlzott. Az
évek folyamán és nem utolsósorban
az orgona felújítás miatt bőven volt
mitől megszabadulni. Elhatároztuk,
hogy alapos nagytakarítást csinálunk
és ha már belekezdünk nemcsak a
raktárban, hanem a templomban, a
templom körül és a közösségi házban
is. Igyekeztünk minél több testvérünket megszólítani, hívni és bevonni
ebbe a fontos munkába. Hála Istennek szép számmal összejöttünk családok, cserkészek, anyukák, apukák,
gyerekek. Gyorsan ment a munka,
alig telt el egy óra és a raktár már
üresen várta az ügyes kezű asszonyokat, akik ablakot tisztítottak és padlót
súroltak. Bár ez nem volt az eredeti
terv része, de a kíváncsiságunknak

engedve körül néztünk a templom
toronyban és padlástérben is. Nagy
élmény volt testközelből látni a nagyharangot és kistestvérét, amit eddig
csak a hangjáról ismertünk. Kihasználtuk az alkalmat és több tucat fotót
készítettünk a feliratokban gazdag
majd százéves harangokról. A padlás
hatalmas méretei lenyűgözőek voltak. Természetesen itt is volt egy kis
tennivaló, egy elcsúszott szellőzőfedelet kellett a helyére illeszteni. A
csapat többi része közben a közösségi
ház kertjében fát vágott, a lehullott
leveleket gyűjtötte össze. Figyeltünk a
környezetvédelemre is, a három autónyi hulladékot a szelektív hulladékgyűjtő udvarba szállítottuk.
A vidám hangulatban végzett munka
és az elfogyasztott pogácsa után egy
közös képre még összeálltunk, hogy
megörökítsük ezt a jól sikerült napot.
Csörgő Péter

Szentmihályi Életünk
A Rákosszentmihályi Római Katolikus Plébánia lapja A következő szám megjelenése
márciusban várható.
Főszerkesztő: Petrovics Sándor,
petrovics.sandor1@t-online.hu
Cikkeket, anyagokat a
(Tördelő)szerkesztő: Baczó Tamás
petrovics.sandor1@t-online.hu
Plébánia:
és a baczot@gmail.com címre
1161 Budapest, Templom tér 3.
várjuk, köszönettel.
Telefon/Fax: 405-5869
Weboldal: www.rakosszentmihaly.hu
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Pozsonyba és Mária völgybe zarándokolt a Plébánia
közössége
A plébániánk szervezésében autóbuszos zarándoklaton vett részt 54 hívő
2012. október 16-án.Kora reggel, derűs időben indultunk Urbán Gábor
atya vezetésével első úti célunkra,
Pozsonyba. Az úton nem csak imádságunk és énekünk eredt meg, hanem
az eső is. Csendes, lanyhuló esőben
érkeztünk a pozsonyi Szent Márton–
dómhoz. A magyar történelem fontos
helyszíne a három hajós gótikus
templom: Koronázó templom 1563 és
1830 között.

központjának Mária kegyhelye Pozsonytól néhány kilométerre egy szűk
völgyben, festői környezetben található. A legenda szerint már Szt. István
korában éltek a völgyben remeték.
Egyikük által fából faragott Szűz Mária
szobor általi csodákról legendák maradtak fenn. A hívők a völgyben lévő
forráshoz felállított kis kápolnában
elhelyezett szoborhoz jártak a Szűzanya segítségét kérni. A csodák helyszínét Nagy Lajos király is meglátogatta, aki a templom építését rendelte el. Az egyhajós gótikus
templom,
amely a mai
templom
magja 1380ban készült
el és adott
otthont
a
szobornak.
Ma 17. században barokk stílusban végzett
átalakítás
Utunk következő állomása Máriavölgy állapotában láttuk a templomot. A
volt. A pálosok egykori (XVI-XVII.sz) kegytemplomában Urbán Gábor atya
szentmisét mutatott be.

Szentmihályi Életünk
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jó hangulatú ebéd után
utunk Komáromba vezetett, ahol megnéztük az
Európa-Udvart.
Komárom eme legjelentősebb
turistalátványosága a különböző európai építészéti stílusokat mutatja be.
Budapestre visszavezető
utazásunk alatt a zarándokok ajkán a rózsafüzér
és a Szűzanyát dicsőitő
A kegyhelyet elhagyva utun- énekek hangzottak fel.
kat eső nélkül folytattuk és megkósNagy Ferenc
toltuk ebédidőben a táj jellegzetes
ételeit, a sztrapacskát és a knédlit. A
Ó jöjj, ó jöjj el, Bölcsesség,
ó Egyszülött, kit ád az ég,
te gyöngédség és őserő:
Roráték

amit tudnunk kell, tárd elő!
Eljő, eljő Emmánuel,
Hogy üdvözüljön Izrael!
Fotó: karizmatikus.hu

Adventben minden hétfőn, szerdán és pénteken reggel 6:30-kor tartunk rorátékat a templomban.
A Néri Szent Fülöp iskola roráté miséje dec. 20. péntek reggel 7 órakor lesz.
Derű:
 Hogy lehet valakinek az IQ-ját kiszámolni? - 100, mínusz a
látott Dallas-ok száma!
 A békét leginkább az szolgálja, ha az utolsó szó az asszonyé!

 Ne vezess túl gyorsan, nehogy lemaradjon az őrangyalod!
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Derű:
Homoródalmási és lövétei Orbán József meséje, 1831 - A hosszú kezű Majom

Azt mondják a Természet-vizsgálók hogy a Majmoknak Ázsia és Afrika a Hazájok; s nálunk csak ritkaságból hordoztatnak: de az újabb észrevételek szerént
Európában is bőven találtatnak, legfőkképpen a hosszú-kezű Majmok, s ezek
sok helyeken a lakosoknak nagy károkat is tesznek – azonban minthogy az
emberekhez ábrázatjokra nézve amazoknál még inkább hasonlítanak s igen
jól tudnak magokra ügyelni, keveset lehet közülük elfogni.

Szentmihályi Életünk
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Földi-eper, égi eledel
Októberben Szamóca, azaz Eperjes Károly Kossuth-díjas színművész volt a
Szentmihályi Esték vendége. Istenes verseket mondott, és közben megosztotta gondolatait Istenről, Isten-keresésről, hitről, értékekről. Az amúgy sokak
által látogatott rendezvényekhez képest is vagy háromszor annyian voltunk a
Közösségi Teremben.
Keveset olvasunk mi magyarok, még kevesebben verset. Istenes verset pedig
már ne is említsük, statisztikailag alig mérhető. Kinek van ehhez ereje, ideje,
szellemi kapacitása? A munka, a háztartás, a család (meg a facebook) elviszi
az összes szabadidőnket. Mégis elég egy ilyen este, és azon kapom magam,
hogy verset olvasok megint, mert olyan érzéseket, gondolatokat, tanúvallomásokat hallok, melyek megérintenek, magukkal ragadnak, és még napokkal
utána is gondolkodom rajtuk. Mint egy jó könyv, vagy film. Nem jegyzeteltem
az alkalmon, de hazaérve menten teleírtam emlékeimmel hat A5-ös lapot.
Szamóca itt járt, másfél órás előadásán pisszenés sem volt, két és fél óra múlva sem. Gondolataiban ráismertünk saját küzdelmeinkre, és kaptunk hitvallást, irodalom estet és Isten-élményt. Szamóca itt járt, és hagyott itt sokat.
Értékeket. Ritka holmi, vigyázzunk rá!
Aki Istenes verseket olvasna, a művész
(magát csak „harmóniás”-nak hívta, mert
elsődleges célja harmóniában lenni Istennel) két alapkönyvre hivatkozott, mindkettő
elérhető on-line:

PPEK: Innen és túl - Versek az Istenkereső emberről, valamint

Tomka Ferenc: Istenkeresés a magyar
irodalomban.
Olvassuk élvezettel, örömmel és hálaadással!

Fotó: hu.wikipedia.org
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Rajzok Isten dicsőségére
A plébániánkhoz tartozó iskolák hittanra járó
diákjainak hirdettünk meg rajzpályázatot
májusban, amelynek határidejét október
végéig meghoszabbítottunk. Összesen 87 pályamű érkezett be 5 iskola diákjaitól, melyeket
plébániánk NEK szervezői és Zentai Mária
nyugalmazott rajztanát bírált el. Ahogy lenni
szokott, a rajzok, alkotások között volt izgalmas, kreatív és megszokott, igényes és elkapkodott, de akadt jópár, mely megnyerte a
zsűri tetszését. Végül négy rajz és 5
nemezmunka kapott díjat, valamint 6 további
alkotás került kiemelésre.
Dudás Zoltán fotói

Mindeki
tetszését
megnyerő igényes és változatos nemezmunkák
elkészültét Mezei Csilla
tanárnő bátorította, a
nyolc felkészítő tanár
közül rajta kívül még Egyházi Bernadett, Egyháziné Marthi Katalin, és Szőke Györgyi kapott különdíjat. A díjazott gyerekek: Clobanu Gabriella, Földi Vivien, Hock Erzsébet, Horváth Eszter, Kohári Lilla, valamint Csóka Dorottya, Dernovics Márta, Kolozsváry-Kiss Ármin és Pulai Gergő. Alkotásaikat a Közösségi teremben tekinthették meg az érdeklődők a november 16-i díjátadó után. Köszönet illeti a
szervezőket, segítőket és közreműködőket is!
NEK szervezők, a Rajzverseny lebonyolítói
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 A Szentmihályi Esték keretében december 14-én 19 órakor az
adventi várakozás jegyében, ZENÉS IRODALMI TEAHÁZBA várja az
érdeklődőket a Plébánián a Mirákulum Amatőr Színkör. Apostol Ágnes
keramikus művész kiállítása is megtekinthető.
 A Hittel a Nemzetért Alapítvány Wass Albert tiszteletére ünnepséget szervez 2020.január 12-én, vasárnap ½ 10 órakor a Néri Szent
Fülöp Katolikus Általános Iskolában. A megemlékezés az író domborművének megkoszorúzásával zárul.
 A Szentmihályi Esték vendége 2020. január 18-án 16 órakor
Szakács Árpád újságíró lesz.

„Keresztjeink”- Csömöri út és az Iskola utca sarkán
Fotó: Baczó Tamás

Sorozatunkban a Rákosszentmihályon
fellelhető
kereszteket
és
Máriaábrázolásokat mutatjuk be. Másodikként
egy sokak által ismert feszület választottunk, amely forgalmas helyen áll, a Szent
-Györgyi Albert Általános Iskola sarkán,
a Csömöri út és az Iskola utca találkozásánál. A kőkereszt talpazatán elhelyezett
tábla tanúsága szerint 1927-ben Payer
Willibáld és neje, Paróczay Ilona emeltette szeretett Lacika nevű fiúk emlékére.

Payer Willibáld ismert építőmester volt
Szentmihályon. Ma építési vállalkozónak
hívnánk (a régebbi elnevezés valahogy
nagyobb tiszteletet mutatott a szakma iránt, igaz valószínűleg a viselője
is köztiszteletben állhatott). Több iskola építése is a nevéhez fűződik a
múlt század első évtizedeiben.
A tábla alján pedig ez áll: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert

szent kereszted által megváltottad a világot!
Baczó Tamás
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Könyvajánló: Tomka – Bőgel: Megéri jónak lenni?
Dr. Tomka János főiskolai tanár, az MTA tagja
és Dr. Bőgel György egyetemi tanár három
kötetben írja le gondolatait a vezetésről,
bibliai történeteken keresztül. A Biblia és a
menedzsment (Harmat kiadó) sorozat érdekessége, hogy egy-egy vezetői döntés, magatartás modern leírásához a Biblia ismert vagy
kevésbé ismert történeteit
veszi alapul. Mert a vezetéstudomány taglalta témák
néhány
évtizede
létezAnem
fotóért
köszönet
Káli Csabának
nek, hanem amióta emberi
társadalom kialakult, vannak
vezetők, akik jól – rosszul
kezelnek helyzeteket, döntenek helyesen vagy hibásan. Izgalmas megismerkedni az Ószövetség sok-sok
történetével, ahol a választott nép vezetői dilemmák,
döntések elé kerülnek, és
ugyanazokkal a nehézségekkel kell megküzdjenek, mint mai – könyvtárnyi vezetéselméleti szakkönyvet a polcukon tartó – utódaiknak.

Mert a dilemmák örök érvényűek: legyek-e
jó, vagy az önérdek/ korszellem/ konkurencia/ cégem jövőjének érdeke diktálta
„könnyebb, szélesebb” utat válasszam? A
sorozat e második könyve bemutatja, hogy
minden esetben a jót érdemes választani,
nemcsak a lelkiismeretünk, hanem éppen a
vezetőre bízott közösség
érdekében.
Érdekes egyáltalán ez a 10
esettanulmányt felvonultató igényes könyv nem vezetők számára? Feltétlenül,
hiszen szinte mindenki tagja
közösségnek, annak egy-egy
mozzanatában
vezetője
lesz, de a családjában mindenki szülőként is vezető
szerepet tölt be. Az izgalmas
ó- és újszövetségi történetekért, de a közgazdasági
kitekintésért is figyelmet
érdemel ez az izgalmas, elgondolkodtató
könyv.

Baczó Tamás

Ima
Urunk, Jézus, aki a világra jöttél, s születésed pillanatától fogva gyermeki
arccal tekintettél minden emberre, ne rejtsd el előlünk soha a Te arcodat!
Szemlélni szeretnénk az isteni irgalmat és jóságot sugárzó arcodat. Segíts
minket abban, hogy minden embertársunkon felismerjük a Te arcod, a Te
tekinteted! És segíts minket abban, hogy egyre jobban hasonlítsunk hozzád,
aki Üdvözítőnk és Megváltónk vagy!

