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A pápai zászló
A mai pápai állam lobogóját 1929.
június 7-én fogadta el az újonnan létrejött Pápai Állam. (Korábban a Pápai
Államot egy bíbor és arany színű lobogó szimbolizálta, amely alakjában és
felosztásában is a maira hasonlított.)
A pápai zászló négyzet alakú, és függőlegesen osztott. A rúdhoz közelebbi
része sárga (arany), a másik pedig fe-

motívum alkot, a tiara, két egymást
keresztező kulcs, valamint egy vörös
zsinór.
A jelvény felső részében látható a pápai tiara. A koronák hármas száma a
XVI. századi koronázási szertartás szavai szerint arra utal, hogy a római pápa „a fejedelmek és királyok atyja, a
világ ura és Krisztus földi helytartója”.

Az egymást keresztező arany és
ezüst színű kulcs a Vatikán szimbolikájában igen fontos momentum. A
kulcsok az oldás és kötés hatalmát,
azaz Péter utóda joghatóságának teljességét szimbolizálják (vö. Mt 16,19:
„Neked adom a mennyek országának
kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg
lesz kötve a mennyekben is, és amit
feloldasz a földön, föl lesz oldva a
mennyekben is.”). A címertani balolhér (ezüst), ez utóbbinak közepét dí- dalon lévő aranykulcs a lelki, a jobbszíti a pápai jelvény, amelyet három oldali ezüstkulcs pedig az evilági kormányzati hatalmat jelképezi. A zászló
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sárga és fehér sávjai is a két kulcsra
utalnak. A kettőt vörös zsinór köti
össze, ami a kétfajta hatalomnak a
pápai hivatalban megvalósuló egységét ábrázolja. Ugyanezt a szerepet
tölti be a kulcsok fejénél a tiara hátsó
szalagja is. A kulcsok keresztet mintázó tollazata pedig Krisztus megváltó
művére utal.

ják, a Szentszék kifejezés utal az egyház egésze feletti hatalomra, és arra,
hogy a pápa nem csupán a fél km²-es
államon uralkodik, hanem az egész
katolikus világon. Emiatt amikor a
pápa egyetemes hatalmáról van szó,
akkor a két kulcs helyet cserél, és az
ezüst kulcs fogója bal felől látható.

Forrás: https://www.magyarkurir.hu/
A Vatikán állam és a Szentszék fogal- hirek/papai-jelvenyek, ill.
ma is mást takar. Míg az elsőt egy ap- https://hu.wikipedia.org/wiki/
A_Vatik%C3%A1n_z%C3%A1szlaja
ró, európai állam jelölésére használ-

Szentmihályi Esték - A Szent Korona keresztény üzenete
címmel tart előadást

vitéz, lovag Mireisz Tibor
Helyszín: Szent Mihály Plébánia közösségi terme
Cím: Budapest XVI., Templom tér 3.
Időpont: 2019. március 9. szombat 16 óra
Az előadás bemutatja az alternatív kutatás eredményeit, megismerteti a Szent
Koronával a hallgatóságot, annak tárgyi
és szakrális mondanivalójával, üzenetével együtt. Ha az idő engedi röviden kitérünk a koronázási klenódiumok öszszességére és a Szent Korona Tan alapjaira is.
Szervező: Kovász Egyesület
Támogató: XVI. kerületi Önkormányzat

H. Szabó Sándor felvétele
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Kedvenc verseimből - Áprily Lajos - Imádkozom: legyek vidám
Én Istenem, legyek vidám,
hogy házamat vidítni tudjam.
Mosolyogjak, ha bántanak
és senkire se haragudjam.

Én Istenem, legyek vidám,
ma minden gondot tűzre vessek.
Nyujtsam ki kincstelen kezem
s szegényen is nagyon szeressek.

Arcom ne lássa senkisem
bánkódni gondon és hiányon.
Legyen szelíd vasárnapom,
ha mosolyog a kisleányom.

Tudom, sokat bűvölt a gyász,
a hollós téli bút daloltam.
A bátrakkal hadd mondom el:
panaszkodtam, mert balga voltam.
Én Istenem, legyek vidám,
ujjongjon újra puszta lelkem,
mint rég, mikor falum felett
az első forrásvízre leltem.
Ködökbe csillanó sugár,
víg fecskeszó bolond viharban,
tudatlan gyermekhang legyek
a jajgató világzavarban.

Derű:
Az óvónő a gyerekek között sétálgat és nézi mit rajzolnak.
Odaér az egyik kislányhoz aki szorgalmasan dolgozgat és megkérdezi tőle, mit
rajzol.
"Istent rajzolom" válaszolja a kislány.
Az óvónő megáll és azt mondja neki: "De hát senki nem tudja
hogyan néz ki az Isten".
A kislány gondolkodás nélkül válaszol: "Hamarosan megtudod".
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Plébániai hirdetések
 Örömmel értesítem a kedves testvéreket, hogy a héten megtörtént a
plébániánkon tervezett bérmálás időpontjának rögzítése. Eszerint május 12
-én az esti szentmisében részesíti a bérmálás szentségében Dr. Erdő Péter
Bíboros úr a bérmálásra jelentkezetteket. Az ő felkészülésük folyik, a
foglalkozások csütörtökön vagy hétfőn vannak este ½ 7-kor.

 Az elsőáldozásra készülő gyerekek számára is megkezdődik a közvetlen
felkészülés. Vasárnaponként a 9 órai szentmisére várjuk őket, a szentmise
után a plébánia nagytermében lesz számukra foglalkozás, míg a szülők az
ebédlőben beszélgetnek, kérdéseikre választ kapnak. Az első gyónás, illetve
beöltözés ápr. 6-7-én, az első áldozás pedig május 19-én lesz.

 Megkezdődik az idén házasságra készülő fiatalok számára a
jegyeskurzus. Hétfőnként este 7 órától lesznek foglalkozások, beszélgetések
a házasság kérdéskörében.

Irány Amerika! - Egyházközségi bál képekben
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Lapzártakor zajlott az egyházközség farsangi
bálja, melynek bevételét az Egyesült Államokban szervezett 24. cserkészvilágtalálkozóra
készülő 5 cserkészvezető útiköltségére fordítják. Több tucat cserkész, és egyéb szervező,
harminc táncos, megannyi szereplő és a Quo
Vadis zenekar gondoskodott a vendégsereg
szórakoztatásáról. Említsük meg név szerint
Csécsei Krisztit, aki mindezt összefogta, mozgatta.
Köszönjük mindenkinek!
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Hónap szentje - Szent Dorottya
Február 6. szűz és vértanú, meghalt
Ezután újra kínoztatni kezdte DorotyCézárea (Kappadókia), 4. század eleje tyát, végül fővesztésre ítélte. Amikor
Legendája szerint egy cézáreai család Dorottyát a vesztőhelyre vitték, a meleánya volt. Szépsége, okossága, alá- nettel találkozott egy Teofil nevű ifjú.
zatossága és szűzi tisztasága közis- Csúfolódva mondta Dorottyának,
hogy ha majd megérkezik Jegyeséhez,
mert volt. Diocletianus-féle üldözés
kinek országában mindig tavasz van,
idején a császár megbízottja, Sapritius
felszólította őt bálvány-áldozatra. A küldjön neki rózsát és almát.
lány azt válaszolta: Ítéld meg magad,
vajon a földi császárnak kell-e engedelmeskedni vagy a mennyeinek?''

RomKat.ro fotója

Sapritius figyelmeztette, hogy gyorsan mutassa be az áldozatot, különben
el nem kerüli a kínokat. Dorottya
azonban, aki csak a bűntől félt, ezt
válaszolta: ,,Kínzásaid rövid ideig
tartanak, a pokol tüze ellenben, mely
osztályrészem lenne, ha hallgatnék
szavadra, örökké tart. Balgaság volna
a rövid ideig tartó szenvedés elkerülésére örökké tartó kínokba rohanni.
Sapritius félbeszakíttatta a kínzást,
nehogy a hallgatók is kedvet kapjanak a kereszténységhez. Rábízta Dorottyát két nőre, Krisztára és Kallisztára, akik korábban keresztények voltak, de megtagadták hitüket, hogy
tántorítsák el hitétől. Ők mindent elkövettek, de Dorottya okosan megfelelt minden érvelésükre. Egy idő múlva Sapritiusnak megvallották, hogy
nem tudták elcsábítani Dorottyát, ők
maguk is újra keresztények lettek.
Sapritius fölháborodásában azonnal
máglyán elégettette Dorottya szeme
láttára a két hitvallót.

A kivégzés előtt imádságba merült, s
egyszerre megjelent egy kisgyermek
három kinyílt rózsával és három almával. Dorottya megkérte: ,,Vidd el ezt
Teofilnak és mondjad: Dorottya küldi
neked Jegyesének kertjéből''. Ezután
lefejezték.
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Teofil épp diáktársainak hencegett
azzal, milyen szellemesen élcelődött a
kivégzésre vitt Dorottyával, amikor
megjelent a kisfiú, s egy kosárban átadta neki Dorottya ajándékát. Mindnyájan ámultak a rózsákon és az almákon, mert február lévén Kappadókiában ilyet nem lehetett találni. Teo-
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filt ez annyira megrendítette, hogy
hamarosan keresztény lett és megvallotta hitét társainak. Később Sapritius
őt is kivégeztette.
http://www.katolikus.hu/szentek/0206
-27.html nyomán
Baczó Tamás

Urunk Istenünk! Őrizd meg papjainkat, szerzeteseinket szent szíved
oltalmában! Add, hogy minél több híved segítse őket nehéz munkájuk
végzésében a Te nagyobb dicsőségedre! Add, hogy növekedjék Hozzád való
hűségük és szeretetük! Áldd meg gazdag terméssel munkájukat, hogy
minden teremtett lélek megismerje az erkölcsös élet útját és kövesse
tanításaidat!
Humormorzsák:
•

Mindenki jó valamire. Ha másra nem, hát elrettentő példának.
• Minek a mértékegysége a kísértet per négyzetméter? A lidércnyomásnak.
• Háromféle matematikus van: az egyik tud számolni, a másik nem.
• Ketten jöttek az erdőből. Az egyik futva, a másik medve.

Szentmihályi Életünk
A Rákosszentmihályi Római Katolikus Plébánia lapja A következő szám megjelenése
áprilisban várható.
Főszerkesztő: Petrovics Sándor,
petrovics.sandor1@t-online.hu

(Tördelő)szerkesztő: 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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Közelmúlt eseményei: Pásztorjáték, és
Szállást keres a Szent Család

A fotóért köszönet Káli Csabának

Kossuth Zsóka kezdeményezésére szép hagyományt elevenített fel több templomhoz
tartozó család. December
során több estén a ‘Szállást
keres a Szent Család’ ádventi
ájtatosságot imádkozta a családok apraja-nagyja. Mindig
egy másik családhoz vitte az

előző nap házaigazdája a Szent Család képét. Ott a látogatók és a házigazdák közösen imádkoztak és
elmélkednek a Karácsony szent
üzenetéről. Reméljük még többen
be tudnak kapcsolódni ebbe a szép,
és adventi felkészülésünket szolgáló kedves hagyományba!

Hálaadó lelki nap lesz a Szeretetláng kegyelmeiért 2019. március
16-án 10-16 óráig a Rákosszentmihályi Plébániatemplomban
Jelentkezés és bővebb felvilágosítás: Tolvaj Endréné Irénke;
Telefon: 06 30 912 9915
A hívek figyelmébe ajánljuk a plébánia honlapját,
ahol a legfontosabb hirdetések, programok
naprakészen olvashatók:
rakosszentmihaly.hu

