
 

 

A RÁKOSSZENTMIHÁLYI PLÉBÁNIA LAPJA                        2019. szeptember 

    Úrnapi visszatekintő 
  

 

       Szentmihályi 

    É l e t ü n k  

Az idei Úrnapi körmeneten is csodaszép oltárok 

készültek szirmokból, ágakból, virágokból, … és hí-

veink szeretetéből. Öröm volt látni ezeket az oltá-

rokat, „sátrakat” és virágképeket, ezért pár képet 

itt is megosztunk mindenkivel (az újság a honlapra 

is felkerül, ott színesben is megcsodálhatók). Ez a 

XIII. századból eredő szokás és ünnep kifejezi hit-

vallásunkat a világ és hódolatunkat Krisztus előtt. 

Az idő is kegyeibe fogadott bennünket. A végig 

esőre álló időben a negyedik oltárnál kezdett csak cseperegni, így a szentírási 

részt és a szentségi áldást sem mosta el az eső. 

Fotók: Baczó Tamás 
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    Rákosszentmihály zászlaja 

 Templomunk szószékéhez közel 
látható településrészünk zászlaja. 
Minden héten vethetünk rá egy 
pillantást, de vajon mit lehet tudni 
róla, mi található rajta, ki alkotta? 
A zászló maga meglehetősen új 
eredetű, hiszen 2010. október 30-
án a Szent Mihály templomban a 

szentmise előtt bemutatták be 
városrészünk új zászlóját és 
himnuszát. A zászlót és a cí-
mert dr. Pandula Attila egyete-
mi docens, a heraldika hazai 
szaktudora tervezte. 
Az 1902-ben alapított Rákos-
szentmihály történelmében 
nem találni egyetlen zászlóra 
sem példát. A helytörténé-
szeknek egyetlen lobogóról 
volt tudomásuk, mégpedig az 
1898-ban alapított Rákosszentmi-
hály Sporttelep SE zöld-sárga 
zászlója. Érdekesség, hogy a XVI. 
kerület lobogója is zöld és sárga 

színekből áll, és a címert is magá-
va foglalja.  
Dr. Pandula Attila ezt a színpárost 
használta a városrész címerének 
és lobogójának megtervezésekor 
is. A címerben a gonosszal küzdő 
Szent Mihály és a Rákos-patakban 
egykor hemzsegő rák kapott he-

lyet. A zászlón a piros 
háttérben elhelyezett 
címer és zöld-sárga sá-
vok kaptak helyet.  
A lobogót Urbán Gábor 
szentmihályi plébános 
szentelt fel, és egy 104 
éves tölgy törzséből ki-
alakított zászlótalpba 
helyezték el.  
 
 

Forrás: www.helyihirek.hu/

index.php?

fp=cikk&id=4018&v=cikkek 

Fotók: helyihirek.hu 

http://www.helyihirek.hu/index.php?fp=cikk&id=4018&v=cikkek
http://www.helyihirek.hu/index.php?fp=cikk&id=4018&v=cikkek
http://www.helyihirek.hu/index.php?fp=cikk&id=4018&v=cikkek
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A tegnapot most váltja föl a holnap. 
Sötéten silbakolnak még a fák. 
Az út köves, házszegte pusztaság. 
Utolsó fénye húny a csillagoknak. 
  
A karavánja jár e pusztaságnak. 
Némán söpörnek. Ködbe vész a por. 
Halk hamvazás dereng az ég alól. 
A nap, a nap! súgják a sanda árnyak. 
  
És gyors ütemben ébredez a forma, 
A szín, a hang - dóm és gyár büszke 
orma 
Az égbe barnul és dalolni kezd. 

 Harang és kürtő szólal, a siket, 
Vak éjszakát riasztva hosszú jajjal. 
Az élet fölzeng: itt a drága hajnal! 

Kedvenc verseimből - Juhász Gyula: Hajnal 

Ima 

Urunk, Jézus Krisztus! Senki nem tudhatja előre második eljöveteled 

időpontját, de szavaid alapján biztosak vagyunk benne, hogy egyszer 

bekövetkezik. Taníts minket készenlétre, fokozott figyelemre és 

türelmes várakozásra! Annak érdekében, hogy ne érjen minket 

váratlanul a Te érkezésed, lelkünket szeretnénk felkészíteni, hogy 

mindig készen legyen a Veled való találkozásra! Élj bennünk, hogy 

jelenléted fénye világosság legyen a világ számára! A hit, a remény 

és a szeretet a mi lelkünk égő mécsei, amelynek lángját őriznünk kell. 

Segíts minket ébernek maradnunk, hogy soha ne aludjon ki bennünk 

jelenléted lángja!   

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

naprakészen olvashatók: 
 rakosszentmihaly.hu  

     

http:/rakosszentmihaly.hu
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Drégelypalánkon, nagyon szép környezetben, minden tekintetben ideá-
lis helyen volt a szállásunk. Hamar otthonosan mozgott mindenki az 
udvari fürdőmedencétől az alkalmi focipályáig. Gergely kis-papunk, 
Zsóka néni, Flóra néni jól gardírozták a csipet-csapat tagjait, akik ren-
desen jöttek-mentek Benő, Krisztián, Andi, Pati, Damján, meg a többi 
’nagy’ lelkes, figyelmes irányítása segítségével. A csapatvezetők hely-

re tették a kisebb-nagyobb 
belviszályokat, a szobapa-
rancsnokok toppon voltak. 
Gábor atya bemutatta ne-
künk a legszentebbet a helyi 
templomban. Voltunk itt is, 
ott is amott is, de a legszebb 
számomra az volt, hogy mű-
ködött az együtt-
gondolkodás, egymásra fi-
gyelés, nem volt konfliktus a 
vezetésben. Igazából annak 
lehettünk részesei, hogy egy 

álomból valóság lehet, ha rajta vagyunk a feladaton. Ez pedig Gabi né-
ni álma (aki az egész logisztikai hátteret biztosította): hogyan adjuk át 
a tábori stafétát a nevetségesen fiataloknak. Valahogy így. Ez egy vé-
lemény a sok közül, átadom a szót: Most te jössz! 

HSD 

 
Szuper volt a kirándulás! Vácon jót fagyiztunk, aztán tovább vonatoz-
tunk Drégelypalánkig. A szállás nagyon jó volt, nagy hely volt focizni, 
és volt egy medence, ahol jókat fürödtünk és labdáztunk a nagyobbak-
kal. 
Sok felé kirándultunk. Egyik nap felmásztunk Drégely várába, ahol cso-
dás volt a kilátás! Voltunk egy forrásnál és egy barlangban is, ahol pá-
ran féltek. Nekünk legjobban a Szondi kiállítótérben tett látogatás tet-
szett, ahol még minden félének be is öltöztettek bennünket. Az utolsó 
este pedig volt tábortűz és minden csapat előadott egy bibliai történe-
tet. 
Nagyon jól éreztük magunkat mind a ketten!  

(Kenyeres Dénes és Kolos)                                             

     Hittanos táborunk idén…  
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Derű: 

A gyerekek arról tanulnak a vasárnapi iskolában, hogyan teremtett Isten min-
dent, beleértve az embert is. Jancsit nagyon érdekli a történet, főként az a 
rész, amelyik arról szól, hogy Évát Ádám bordájából teremtette 
az Úr. Pár nappal később, egy délelőttön anyukája látja, hogy 
Jancsi még mindig az ágyban fekszik, látszólag betegen. 
– Mi a baj, Jancsi? 
– Hát… Fáj az oldalam… Azt hiszem, feleségem lesz. 

Eddig úgy gondoltam, hogy a vallás diszkrét ügy, de ez hamar megváltozott az első 
hittantáboros napomon. Az a befogadó, megértő társaság, ami ott körül vesz, más-
hol nem tapasztalható. A tábor szervezői arra törekednek, hogy a fő cél a testvéries 
hangulat legyen. A táborhelyek mindig kellemes csalódást okoznak az iskolai vagy 
más táborokhoz képest. Szerintem nagyon érdekes, hogy a táborokban senki nem 
bánt senkit úgy, hogy nincs katonás fegyelem, sőt laza kedves hangulat van, de még-
se kell semmit kétszer kérni.  
És szerintem van oka, amiért egy katolikus hittanos tábor sok ember számára a nyár 
fénypontja.          (Fülöp Tibor) 

A nyári tábor nagyon jó volt, sok új barátot szereztem. Rengeteg szuper program 
volt: oroszlán vadászat, medencézés, foci. Szerettem a jó hangulatú reggeliket és 
ebédeket. Sokat mozogtunk, túráztunk. A totót is nagyon szerettem, meg a zászló 
készítést, de a finom uzsit a medencézőknek sem felejtem el! 
Sok szép élménnyel és ajándékkal jöttünk haza.      (Kovács Zsófi)    
                           

Tök szuper volt a tábor! Jót fürödtünk, labdáztunk. Igaz hazafelé volt egy kis eső, de 
összetartottunk, és jókat nevettünk. Az oroszlán vadászat, a sötétben keresgélés irtó 
jó volt, meg a labdaszedés Dénessel. Fociztunk, és megdicsértek! Készítettünk zász-
lót is. És örültünk. Jó volt mindenkit látni!                   (Kovács Bence) 
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A következő szám megjelenése 
decemberben várható. 

 

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

és a baczot@gmail.com címre 
várjuk, köszönettel. 

Szentmihályi Életünk 

A Rákosszentmihályi Római Katolikus Plébánia lapja 

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  

Felhívás 
Hamarosan sorra kerül plébániánk képviselőtestületének 

megújítása. Ha ismer alkalmasnak tűnő, felelős jelöltet, kérjük 

mielőbb jelezze a plébánián, vagy Gábor atyánál. Köszönjük! 

    Orgonamuzsika az Ars Sacra hét keretében 

Igen sokan gyönyör-

ködtünk szeptember 

14-én este Deák 

László és Laczó Bri-

gitta organajátéká-

ban. 

Jól indult Szentmi-

hályon az idei Ars 

Sacra fesztivál.  

Ladányi Gergőnek 

nagy köszönet a szu-

per konferálásért! 
Fotó: Hasznosi Tamásné 

mailto:petrovics.sandor1@t-online.hu
mailto:baczot@gmail.com
mailto:petrovics.sandor1@t-online.hu
http://www.rakosszentmihaly.hu
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Rákosszentmihályi egyházközösség zarándoklata 

Elékezett a várva-várt nap, június 25. 

Kora reggeli órában indult el a rákos-
szentmihályi egyházközösség tagjaival 

az autóbuszunk Gábor és Sándor 
atyával, Pálszabóné Bakos Andrea és 
Lauber Magdi irányításával. 

Az idei zarándoklatunk első állomása 
Gyula városa volt.  A városba érve 
hangulatos, virágokkal díszített utcá-
kon sétáltunk el a Nádi Boldogasszony 
Plébániáig. Nagy múltra tekint vissza 
ez a plébánia. Először 1330-as évek-
ben említik. Természetesen most nem 
az akkori román kori templomba lép-
tünk be, hiszen többször átépítették, 
bővítették, míg elnyerte a mai, barokk 
stílust klasszicizáló elemekkel díszített 
formáját. Minden részletekre kitérő 

ismertetőt hallgathattunk meg a 
szentmise előtt. 

Később, ebéd után elsétáltunk az Al-
másy kastélyhoz. Az épü-
letben egykor lakott fő-
urak életének színes világa 
mellett az őket kiszolgáló 
személyzet mindennapjai-
ba is betekintést nyer-
hettünk. A tárlat a korabe-
li étkezési szokásokról, az 
ételekről, a birtokos csa-
lád napirendjéről, az öl-
tözködési irányzatokról, a 
kastély egyes helyiségei-
nek funkcióiról, a korabeli 
fűtés- és világítástechniká-

ról és még számos érdekességről 
szólt. A kastély parkján átsétálva ju-
tottunk el az Erkel Hotelig, ahol elfog-
laltuk a szállásunkat. A délután hátra-
levő részét a várfürdőben töltöttük. A 
svédasztalos vacsorát jó hangulatban 
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fogyasztottuk el. 

Második nap a kiadós reggeli után elindultunk Máriaradna felé. A buszon is-
mertetőt hallhattunk a kegyhely történetéről. A fennmaradó időt imádság-
gal, énekléssel töltöttük el. Az Aradtól 30 km lévő, Máriaradnai  Kegytemp-
lom csodák övezte kultikus zarándokhely. Nagy tisztelete főleg 1695-től szár-
mazik, amidőn a templom leégett, de a kegykép sértetlen maradt. Szentmise 
előtt rövid ismertetőt kaputnk a régmúltban történtekről.  

Ismét buszra szállva indultunk, hogy lerójuk tiszteletünket és az emlékezés 
koszorúját elhelyezzük a 13 aradi vértanú emlékművénél.  

Igazán tartalmas, élmény dús két napot tölthettünk el egy olyan közösség-
ben, ahol mindenki figyel egymásra, segítőkész és toleráns. Egy igazi keresz-
tény közösségben, ahol jobban megismerhettük egymást és sok élménnyel   
gazdagodhattunk. 

Balláné Vali 

    Zöld hír: Tanácstalan köztársaság/ Teremtés heti konferencia  

 A Tanácstalan köztársaság címmel sorozat indult. Az alkalmak az ELTE lágymányo-
si campusán, az A épület  0.63 vagy 0.83 termében minden második pénteken 5 óra-
kor kezdődnek. 

Szeptember 27. És mi zöldek hova álljunk? (Európa válaszúton) 
Október 11. Az önkormányzati választások elé 
Október 25. Ki akar itt klímapolitikát? 
November 8. Migráció és klímaváltozás  
November 22. Nincs klímapolitika atom nélkül? 
December 6. Az utolsó csatlós esete az ökokatasztrófával 

Bővebb info: https://tatk.elte.hu/content/tanacstalan-koztarsasag-2019-osz.e.1977  
 

 Hála és felelősség a sokféleségért címmel tartanak Konferenciát a Teremtés he-
tén. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezési határidő: 2019. 
szeptember 30. Jelentkezési lap. A szervező az Oikosz, egyházak teremtésvédelmi 
szervezetei, köztük a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület.  
Időpont:    2019. október 3., csütörtök, 10-16 óra 
Helyszín:    Evangélikus Hittudományi Egyetem (Bp XIV., Rózsavölgyi köz 1-3., a Bos-
nyák térnél) 
További információ: Farkas István, farkas.istvan@tff.hu, +36-70-340-8801 

https://tatk.elte.hu/content/tanacstalan-koztarsasag-2019-osz.e.1977
https://forms.gle/wCVP3RyLn2HTikE49
mailto:farkas.istvan@tff.hu
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Ingoványos talajon: kézbe kontra nyelvre áldozás  

A NEKtár egyik szerkesztőjeként egyre 
gyakrabban kapok cikkeket, melyek a 
térdelve, nyelvre áldozás mellett ér-
velnek. Nincs ezzel semmi baj, sőt. Azt 
hiszem, maga a mozdulat - ahogy ma-
gunkhoz vesszük az Oltáriszentsé-
get— is sokat kifejez arról Kit-mit vá-
runk az „ostyában”. 

Kicsit hasonló a helyzet, mint a puked-
lizéseinknél. Hányszor, de hányszor 
látjuk, hogy valaki belép Isten házába, 
vet egy gyors hányaveti keresztet és 
térdét 8 centire süllyesztve mintegy 
jelzi, hogy térdet hajtott. 
(Természetesen nem azokra gondo-
lok, akik egészségi okból nem tudnak, 
hanem akik amúgy térdelve porszívóz-

zák otthon az ágy alatti porcicákat, de 
az Oltáriszentség (Isten) jelenlétében 
és “lakhelyén” e fenti mozdulatot te-
szik. Papjaink időnként persze felszó-
lalnak ez ellen - nem mennydörögve a 
szószékről, nehogy megbántsanak 
minket (Sándor diákonus atya az elő-
ző számban írt erről) - de mi olykor 

mégis kitartunk a 
pukedliink mellett. 

A térdelve, nyelvre 
áldozás mellett érve-
lők helyesen ez ellen 
a szokásból, figyel-
metlenségből, bele-
nem-gondolástól 
óvnak minket, ne-
hogy méltatlanul 
vegyük magunkhoz a 
legméltóságosabb 
Oltáriszentséget. A 
cikkek akaratlanul is 
– bár írói megannyi 

teológiailag képzett, „nagy név” – sok-
szor tartalmaznak egy-egy mondatot, 
mellyel megbánthatnak sokakat, akik 
kézbe áldoznak. Az állva, kézbe áldo-
zás nem hiba, az Egyház bevett gya-
korlata. De, ahogy aggódó cikkírók is 
figyelmeztetnek, benne van a felüle-
tesség veszélye. Krisztus testét ve-
szem magamhoz! Ezt mindig észben 

Fotó: rumkastély.hu 
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 ...   és egy vélemény — Eucharisztia 

kell tartanunk (legtöbbünk szerencsé-
re teszi is)! 

A tiszteletünket a lehető legjobban 
fejezzük ki. Ha kézbe áldozunk – én 
nyelvre szoktam, de az elmúlt hetek-
ben például beteg voltam, ezért kéz-
be kértem, nehogy megfertőzzek má-
sokat -, akkor legyen a keresztveté-
sünk tiszteletteljes. Meg is lehet ha-
jolni, ámen-ünk fejezzen ki alázatot. 
Jobb, ha nyelvre áldozunk (emellett 
egy érvelés alant olvasható), és ha 

nincs kitéve térdeplő – mert nem igé-
nyeljük ugye elegen - lehet a sorban 
várakozva is letérdelni (semmi puked-
li), mielőtt ránk kerül a sor. 

A vita tehát hasznos, ha gondolatokat 
ébreszt, érvel, és a méltóbb vételére 
buzdít az átváltoztatott ostyának. 
A következő cikket terjedelmi okok-
ból lerövidítve közöljük, reméljük 
nem bántjuk meg vele a szerzőt. 

Baczó Tamás 

   Az Oltáriszentségben az élő Istennel találkozunk szemtől-szemben – most 
ugyan még „tükör által, homályosan” (1Kor.13, 12), de a hit szemével mégis 
meglátva a színek alatt rejtőző, élő Istent! Az utolsó vacsorán Jézus testa-
mentumot hagyott: önmagát adta nekünk! Ezért az Oltáriszentség: a köztünk 
élő Jézus.  

Ugyanaz a Krisztus ott 
is, itt is; ugyanaz az 
áldozat ott is, itt is; 
ugyanaz a bűnös, 
megváltásra szoruló 
emberiség áll kereszt-
je alatt és oltára előtt 
ott is, itt is; ugyanaz az 
áldozat hoz megvál-
tást ott is, itt is, csu-
pán a forma más, 
„mert tudjuk, hogy 
Krisztus, miután feltá-

Fotó: karizmatikus.hu 
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madt a halottak közül, már nem hal 
meg, s a halál többé nem uralkodik 
rajta. Mert halála egyszer s minden-
korra való halál volt a bűnnek; az éle-
te azonban élet az Isten-
nek.” (Róm.6,9-10) 

   A kézbeáldozásról: Magasabb szem-
pontokat szem előtt tartva (ugyan mit 
keresnénk a szentáldozásnál, ha nem 
ezek vezetnének?!) pedig nemcsak 
magától értetődő, hogy a sérülés ve-
szélye nélkül legegyszerűbb a nyelvre 
áldozás, hanem ennek teológiája is 
sokatmondó: nyelvünkre kerül az Is-
ten egyszülött Igéje, hogy életet ad-
jon – holt szavainknak, egész lényünk-
nek. Közvetlen ízt kapunk a feltáma-
dott testből, halandó nyelvünk hor-
dozza a halhatatlan Igét, Krisztust. 
Nem akarhatjuk markunkba kaparin-
tani a mindenség Teremtőjét! 

   Isten mindent odaadott nekünk 
Krisztusban: Magát adta és adja vált-
ságul bűneinkért, hogy örökké éljünk. 
„A kenyér pedig, amelyet majd én 
adok, az én testem a világ életé-
ért.” (Jn6,51) A mi hálánk sem lehet 
kevesebb, mint hogy (a szentáldozás-
ban is) mindent megadunk Istennek, 
ami csak tőlünk telik. … Mivel Isten 
tökéletességéhez mi semmit sem ad-
hatunk hozzá, nem marad más lehe-
tőségünk megmutatni és kifejezni Is-
tenhez való alárendelt viszonyunkat, 

minthogy magunkat önként megaláz-
zuk és kicsiségünket minden módon 
kifejezzük, így a Vele való találkozás-
kor letérdelünk. 

  Valljuk meg hitünket tettekkel is, 
„boruljunk le és rettegve imádjuk e 
szentséget, az Oltáriszentséget!” Ne 
szégyelljünk hát magunkat megalázva 
leborulni az élő Isten előtt. … Járul-

junk a szentáldozáshoz kicsiségünk 
tudatában, hogy ezáltal helyet adjunk 
az Istenben való növekedésnek; és 
ereszkedjünk térdre, hogy a hozzánk 
siető Isten irgalmasan felemelhessen 
minket Magához. 

Máriássy Gergely 

Fotó: en.wiktionary.org 
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Rajzpályázat, meghosszabbítva 

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus rákosszentmihályi missziós 

küldöttei rajzpályázatot hirdetnek 

„Az Oltáriszentségben jelen lévő Krisztus”  

az Eucharisztia és előképei a Bibliában”  

címen általános iskolások számára. 

A4-es méretű, tetszőleges technikával elkészített pályamunkákat várunk! Az alkotá-

sokon megjelenhet az Eucharisztiára utaló bibliai történet. Például az Ószövetségben 

a kitett kenyerek asztala; Illést a holló táplálja; manna a pusztában. Vagy az Újszövet-

ségből a csodálatos kenyérszaporítás; utolsó vacsora; emmauszi tanítványok. De a 

készítő ábrázolhatja az Eucharisztia liturgiájához kötődő elképzelését is. Egy pályázó 

több művel is nevezhet.  

A legjobb alkotásokat ajándékokkal is díjazzuk! Bátran, fantáziadúsan! Az alkotáso-

kat 2019. október 27-ig a Rákosszentmihályi Plébánián (1161 Bp. Templom tér 3.) 

irodai időben vagy a templomban, a 

hirdetőtáblánál elhelyezett, 

„Rajzpályázat” feliratú dobozban lehet 

leadni. Kérjük, legyen feltüntetve a 

pályaművek hátoldalán a készítő neve, 

iskolája, életkora, valamint a felkészítő 

hitoktató/pedagógus neve, illetve az, 

hogy „NEK –rajzpályázat”.  

A beérkező képek egy kiállítás kereté-
ben 2019. november 16. és december 
1. között a Rákosszentmihályi Plébánia 
Közösségi termében tekinthetők meg. 
A beküldött alkotásokat nem küldjük 
vissza. A pályaművek ünnepélyes 
eredményhirdetésére 2019. novem-
ber 16-án 15 órakor kerül sor a kiállí-
tás helyszínén, melyre minden alkotót 
szeretettel várunk! 

Bővebb info: Hasznosi Tamásné, 

06203647033 



 

 

Derű - morzsák: 

 Lacika reggel fél nyolckor odaszól a testvérének: 

      – Ha három percen belül nem ébresztenek fel minket, el fogunk késni az 

     iskolából! 

 Mi a különbség a teológus és a geológus között? 

     –  Ég és föld. 

 Hogy hívják a vallásos szuperhőst? 

     – Á-men. 
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A 929. sz. Szent Mihály cserkészcsapat őszi hírei 

A kaland veled kezdődik! 
Szeretnél egy fantasztikus közösség tagja 
lenni? Szeretsz túrázni a természetben? 
Szeretsz játszani? 
Ha igen, akkor várunk a cserkészetbe, 
amely a világ legnagyobb gyermek- és 
ifjúságközössége! 
Csatlakozz hozzánk, a 929. sz. Szent Mi-
hály cserkészcsapathoz! Minden pénte-
ken őrsgyűléseket tartunk a Plébánián, 
az Arany János és Kölcsey Ferenc  Általá-
nos Iskolában, valamint a Néri Szent Fü-
löp Katolikus Általános Iskolában. 
Játékos formában megannyi érdekesség-
re és tudásra tehetsz szert, számtalan 
élményben lehet részed programjainkon, 
ráadásul rengeteg új barátot is szerez-
hetsz! 
Minden évben megyünk túrázni, sport-
programokra, táborozni! 
Készen állsz a kalandra? 
Elérhetőségeink az interneten: 
www.929szentmihaly.hu 
www.facebook.com/929szentmihaly 
E-mail: jelentkezem@929szentmihaly.hu   

Őszi kirándulás faültetéssel – 2019. ok-
tóber 12., szombat 
Szeretettel hívunk minden cserkészet 
iránt érdeklődő hívőt, csapattagot és csa-
ládját gyerekektől felnőttekig a hagyomá-
nyos csapattúránkra, amelyet idén a gö-
döllői Teleki Pál cserkészparkba szerve-
zünk! 
Az egész napos program során mindenki 
betekintést nyerhet a cserkészparkba, 
megismerheti az ott elhelyezett szertár-
konténerünk működését. 
Valamint lesz szó jövőbe-
li terveinkről is, a XVI. 
kerületi oktatási és cser-
készotthonként szolgáló 
konténerházról – az An-
gyalkert projektről.  
A kirándulásról további 
részletek a csapathonlapon olvasható.  
 

Molnár Csenge-Hajna csst.  
programszervező 

    

http://www.929szentmihaly.hu/
http://www.929szentmihaly.hu
http://www.facebook.com/929szentmihaly
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    „Keresztjeink” 

Hitünk egyik alapja, hogy Krisztus meg-
váltásunkért hordozta a keresztjét. Ma-
gunknak is hordoznunk kell a sajátun-
kat, ha olykor lelkierőt is kell hozzá gyűj-
tenünk. „Aki követni akar, tagadja meg 
magát, vegye fel keresztjét és köves-
sen. 

25
Aki meg akarja menteni életét, 

elveszíti, aki azonban értem elveszíti, az 
megtalálja.” (Mt 16, 24-25) 

De „keresztjei” és Mária ábrázolásai az 

egyházközségnek is vannak. A NEK-re 

készülve a következő lapszámokban 

mutatjuk fényképüket és a helyszínei-

ket. Ha arra járunk, vagy csak elsuha-

nunk egy járműben mellettük, vessünk  

keresztet és mondjunk egy hálaadó fohászt „keresztjeinkért”.  

A kerület egyik eldugottabb részén, Rózsa utca - Budapesti út sarkán 

áll ez a feszület. Jó látni, hogy friss vágott és cserepes virágok díszítik 

környezetét, mécsesek is szép számmal sorakoznak lábánál. 

Baczó Tamás 

 

A Szentmihályi Esték sorozat következő alkalma 
október 12-én szombaton, a szokott 16 órai kezdettel 
Eperjes Károly Kossuth– és Jászai Mari-díjas 
színművészt látja vendégül. „Szamóca”, ahogy az őt 
szeretők hívják, Istenes verseket ad majd elő. Vall 
hitéről, kereszténységéről, keresztjeiről és örömeiről. 
Gyertek, hallgassuk őt! 

Helyszín: a Rákosszentmihályi Plébánia közösségi 
terme, XVI. Templom tér 3. 
Szervező a Kovász Egyesület 

Fotó: Baczó Tamás 

Fotó: hu.wikipedia.org 
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Könyvajánló — Scolar - Kézikönyv a Bibliához   

A fotóért köszönet Káli Csabának 

 

Jó kérdés, vajon miért ajánlok egy köny-

vet, mely egyrészt nem könnyed lektűr 

(bár érdekes és rengeteg hasznos infor-

máció van benne), másrészt hosszú, har-

madrész nem olcsó. Igaz, igényes, sok 

színes képpel és térképpel, 

(azaz messze olcsóbb mint 

egy tucatkönyv egy oldalra 

vetített költsége, de ezt 

úgysem figyeli senki) így 

aztán nem sokan fogják 

olvasni. A válasz egyszerű: 

mert szép, informatív és 

vallásunk szent könyvgyűj-

teményét magyarázza, 

adalékokat ad hozzá. Az 

egész Bibliát kevesek ol-

vassák el egészében. 

(Tartok tőle, még az Újszö-

vetségi leveleket sem, bár 

azok igazodnak a mai kor elvárásaihoz és 

vannak köztük egészen rövidek is). 

A könyv először a Biblia világával foglal-

kozik, hogy mely könyvekből áll, kánoni 

és apokrif, hogyan keletkezett, hogyan 

értelmezzük és viszonyuljunk hozzá, az 

akkori korban milyen volt az élet, a kör-

nyezet, a politikai, társadalmi, gazdasági 

helyzet a Közel-Keleten. Majd az Ószö-

vetség és az Újszövetség könyveit veszi 

végig, magyarázatokkal, kiegészítő infor-

mációkkal, térképekkel, a 

témába vágó korabeli mű-

tárgyakkal. Sűrű, tartalmas 

könyv szép kivitelben, de 

inkább forgassuk, mint a 

polcon tegyük központi 

helyre! 

(Ajánlom még a témában 

a Kossuth kiadónál koráb-

ban kapható, A Biblia vilá-

ga könyvet is, ami hasonló 

célból született).  

Végezetül pár szám a Sco-

lar kötetéről: 700 fotó, 68 

térkép, 20 további diagram, 800 oldal, 30 

nyelven, összesen több mint 3 millió pél-

dányban kelt el. Most kedvezményesen 

6757 forintért kapható egy online könyv-

forgalmazónál. Karácsonyra szép aján-

dék. 

Baczó Tamás 

Október 16-án, szerdán kirándulást és zarándoklatot szervez az 

egyházközség Pozsony-Máriavölgy-Komárom érintésével. A helyek 

betelőben, érdeklődni és jelentkezni a plébánián, hivatali órákban, 

Morvay Árpádnál, vagy Pálszabóné Bakos Andreánál lehet:  

+36 30/257-3888. 


