
 

 

A RÁKOSSZENTMIHÁLYI PLÉBÁNIA LAPJA                               2020. február 

    Nindzsától  Elzáig, szőlőtől gombáig, avagy... 
 hittanosok farsangja a plébánián 

F 
ebruár első délutánján szo-
katlan látogatók érkeztek 
plébániánk közösségi termé-

be: Harry  Potter és Hermione mellett 
megjelent Elza, de volt itt római, ja-
pán valamint birodalmi harcos, polip 
és cica, versmondó kutya, sétáló sző-
lőfürt, picurka gomba és egy titokza-
tos alak: a takarítónők rémálma... 
nincs hely felsorolni valamennyit, 

olyan sok álruhás hittanos jött el.  
A jelmezesek felvonulásával kezdő-
dött a mulatság, mindenki megmu-
tatta magát a zsűri, azaz Gábor atya, 

Sándor atya és Alpek Gergely papnö-
vendék vendégünk előtt, majd csapa-
tokba rendeződve vetélkedtek egy-
mással: többek közt cukorválogató, 
fánkelnevező, zenefelismerő és talá-
lós kérdéses feladatokat oldottak meg 
ügyesen. A nyertesek, azaz az „Itt a 
farsang, áll a bál” csapat egy tortát 
kaptak, melyből azért másnak is ju-
tott... Volt még harapnivaló bőven: 
farsangi fánk, sós perec, pogácsa és 

rengeteg más fi-
nomság. A vetélke-
dő után a gyerekek 
csapatos és egyéni 
produkciói követ-
keztek: farsangi da-
lok, versek és tánc! 
Az ügyes előadókat 
lelkes tapssal jutal-
maztuk. Izgalmas 
székfoglaló játékkal 
folytattuk, a győz-

tesünknek sokat kellett ügyeskednie, 
hogy elérje célját. Hátra volt még a 
zsákbamacska, a terem végében álló 
asztalon titokzatos tárgyak lapultak a 

       Szentmihályi 

    É l e t ü n k  
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Derű: 

A hittan órán a becsületről tanulnak a gyerekek. A pap feltesz nekik egy 
beugratós kérdést: 
- Gyerekek, ha én eladom a házamat, autómat, mindenemet, és a pénzt a temp-
lomnak adományozom, akkor ettől már a Mennybe jutok? 
- Neeem! - felelik a gyerekek. 
- És ha minden nap kitakarítom a templomot, és gondozom a kertjét, akkor ez 
már elég ahhoz, hogy a Mennybe jussak? 
- Neeem! - válaszolják ismét. 
A pap büszkén néz a gyerekekre: 
- Tehát, mondjátok meg nekem, mi kell ahhoz, hogy a Menny-
be jussak? 
Egy kisfiú rávágja: 
- Először is meg kell halnod!    

terítő alatt, ebből választott ki-ki talá-
lomra. Végül elkészültek a jelmezesek 
oklevelei is, mindenki kapott mellé 
egy csokit, reméljük, legközelebb is 

beöltözik majd! Voltak, akik már a 
nyári hittanos tábor iránt érdeklőd-
tek, Gabi néni erről is mondott pár 
szót. És ezzel el is szaladt a délután, 
véget ért a hittanos farsang … 

Köszönjük a gyerekeknek és szüleik-
nek, nagyszüleiknek, hogy eljöttek, 
Gábor atyának, hogy lehetővé tette 
ezt a vidám összejövetelt, Gergőnek a 

lelkes részvételt, 
a „régi”, ma már 
gimis vagy egye-
temista hittano-
soknak, hogy se-
gítőként jelen 
voltak! Remél-
jük, jól érezte 
magát mindenki, 
és jövőre - akár 
többedmagával – 
újra eljön! Csat-

lakozunk ahhoz a másodikoshoz, aki 
hittanórán az imájába foglalta ezt a 
farsangot: köszönjük, Istenünk, hogy 
vidáman együtt lehettünk!  

Gabi néni, Flóra néni, Zsóka néni 
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Fotók: helyihirek.hu 

     Varga László püspök szavai korunk szellemi harcáról 

 Nemcsak háború van, hanem 
szerintem szellemi harc is. Mindjárt 
megmondom, hogy miért. A háborút 
kirobbantók legnagyobb hadművele-
te jelenleg a népek, a kultúrák, a val-
lások összekeverése láthatatlan, de 
annál hatékonyabb irányítással. Mes-
terük, még ha nem is vallják be, a go-
nosz, aki a Bibliában a diabolosz, a 
szétdobáló. Így az igazi ellenség nem 
valamilyen nép, nem emberi lények, 
hanem szellemi lény, a 
gonosz, akiről Jézus 
Krisztus kijelenti, hogy 
ő a hazugság fejedel-
me, aki gyilkos kezde-
tek óta. Ezért ez a há-
ború egyben szellemi 
harc is, ami csak a val-
lások összefogásával 
nyerhető meg. 
 Mit tehetünk? 
Szellemi harc van, ahol jobb fényt 
gyújtani, mint szidni a sötétséget. Egy 
jobb társadalom létrehozásához nem 
újabb tízparancsolatra van szükség, 
hanem az erkölcsi elvek társadalmi 
elfogadottságára és azok betartatásá-
ra, a politikai, gazdasági és kulturális 
élet minden területén. El kell érni, 
hogy az igazságosság, az erény, az 
önfegyelem, a bölcsesség, a bátorság, 
a hűség, a becsületesség, a felelősség 

egyetemesen, társadalmi szinten el-
fogadottságnak örvendjen. Ugyanak-
kor az igazságtalanság, a gyűlölet, az 
erőszak, a butaság, a gyávaság, az 
árulás, a hazugság, a bujaság, a kap-
zsiság és a felelőtlenség egyeteme-
sen, társadalmi szinten el legyen ítél-
ve. 
 Nem szabad elkeseredni. Szakít-
sunk a borúlátással és a panaszkodás-
sal! Hiába lapátoljuk a problémát 

jobbra vagy balra, az 
ugyanaz marad, nem 
változik, csak nő a sö-
tétség. Szeretnünk kell 
és nem gyűlölni a 
mást, a másképpen 
gondolkodókat. A gyű-
lölet még több sérel-
met és még több 
frusztrációt eredmé-
nyez. Harmadik: sok-

kal radikálisabban, a gyökereinkhez 
visszatérve kell megélnünk a keresz-
ténységünket. Egy felhígult, langyme-
leg kereszténység tehetetlenül áll egy 
radikalizálódó, iszlámmal és egy ke-
mény, a média minden eszközét fel-
használó keresztényüldözéssel szem-
ben. Továbbá hallassák a hangjukat 
társadalmi szinten is a keresztény 
egyházak közösen. Csak ökumenikus 
szinten érhetünk el igazán eredményt 

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

naprakészen olvashatók: 
 rakosszentmihaly.hu  

Egyházközségi zarándoklat, Lengyelország  

ebben a szellemi harcban. Ezek közül 
mutassunk követhető életpéldát a 
fiatalok számára. Kényelmes komfort-
zónánkból kilépve hozzunk áldozatot 
a cél érdekében. Az időnkből és a 
pénzünkből. S végül imádkozzunk 
egységben, együtt, Istentől valódi 
erőt kérve, és kezdjük mindig az el-
lenségeinkért végzett imával. Áldás-
sal. A szellemi harcban nagyon haté-
kony eszköz. 
 Mit tehetünk még? Jézus szelle-
mi harca számomra nagyon egyszerű. 

Azért nem talált rajta „fogást a sá-
tán”, nemcsak a pusztában, hanem 
később sem, mert az Ő eledele az 
volt, hogy az Atya akaratát teljesítse. 
Állandóan függni akart a Mennyei 
Atyától. Ha szellemi harcot akarunk 
vívni, akkor ebbe az irányba kell ha-
ladnunk. Állandóan függővé kell ten-
nünk magunkat Jézus Krisztustól. 
Vissza kell térnünk Krisztushoz, a világ 
világosságához, aki legyőzte a go-
noszt, és elhozta Isten országát, Isten 
szereteturalmát. 

Orawka - Kalwaria Zebrzydowska – 
Czestochowa - Krakkó – Wadowice 

– Wieliczka sóbánya - Zakopane 
2020. június 17 - 20. 

Részvételi díj összesen: 49 000-Ft 
Részletfizetés lehetséges. 
 
Gyülekezés reggel 5.45-kor a temp-
lom előtt (XVI. Budapest Templom 
tér 3.), indulás reggel 600 órakor!       
A részvételi díj az utazást, a Kalwaria Zebrzydowska zarándokszálláson a fél-
panziós ellátást (vacsora+reggeli+szállás) tartalmazza. 

Jelentkezni előleg befizetésével lehet a plébánián, hivatali órákban, Morvay 
Árpádnál. 
Infó: Pálszabóné Bakos Andrea:  30/257-3888, Lauber Magdi: 20/473-4024 

http:/rakosszentmihaly.hu
https://www.lengyelorszag.travel/hu/muemlekek/vallasi-muemlekek/zarandok-helyek-templomok/czestochowa-lengyelorszag-lelki-fovarosa
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Tanultátok-e a számokat? 
 
Bizony számok az emberek is, 
Mintha sok 1-es volna az irkában. 
Hanem ezek maguk számolódnak 
És csudálkozik módfölött az irka, 

Hogy mindegyik csak magára gondol, 
Különb akar lenni a többinél 
S oktalanul külön hatványozódik, 
Pedig csinálhatja a végtelenségig, 
Az 1 ilyformán mindig 1 marad 
És nem szoroz az 1 és nem is oszt. 
 
Vegyetek erőt magatokon 
És legelőször is 
A legegyszerűbb dologhoz lássatok – 
Adódjatok össze, 
Hogy roppant módon felnövekedvén, 
Az Istent is, aki végtelenség, 
Valahogyan megközelítsétek. 

 

     Kedvenc verseimből - József Attila: A számokról   

MEGHÍVÓ 
2020. március 7. szombat 16:00 

Hely: 1161 Bp., Templom tér 3., a plébánia Közösségi terme 
Budai Ilona, Kossuth-díjas népdalénekes, a Nemzet Művésze, és Kiss László 
Béres Ferenc-díjas népdalénekes és népzenész „...Szív megszerette…” című 

CD-jének bemutatója a Trianon 100. évfordulójára emlékezve.   
Házigazda: Kovász Egyesület                              

 

A következő szám megjelenése 
májusban 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  

mailto:petrovics.sandor1@t-online.hu
mailto:baczot@gmail.com
mailto:petrovics.sandor1@t-online.hu
http://www.rakosszentmihaly.hu
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Szállást talált-e a Szent Család? 

 A karácsonyi idő lezárult, febru-
árra már a templomi betlehemet is el-
bontották, most mégis visszaemléke-
zünk egy karácsony előtti régi-új szo-
kásra: itt Szentmihályon, templo-
munkban és három család otthonában 
szállást adtunk mi is a Szent Család-
nak.  
 Sokunk tapasztala-
ta, hogy a munkahely és 
a család kapcsán renge-
teg program, teendő zú-
dul ránk, különösen a 
karácsony előtti hetek-
ben, és nincs időnk lélek-
ben felkészülni az ünne-
pekre. Vágyódva emlé-
keztem vissza arra, hogy 
gyerekkoromban Mező-
kövesden karácsony előtt 
kilencedbe kezdtünk, és 
ha tehettük, elmentünk a 
kilenc estén más-más 
háznál végzett közös imára, a Szállást 
keres a Szent Családra. Örömmel lát-
tam, hogy – bár kicsit átalakítva – ma 
is sok családnál végzik ezt az ájtatos-
ságot szülővárosomban, és húgom, 
öcsém is továbbadta a hagyományt 
mostani lakóhelyén.  
  Az elmúlt adventben igyekez-
tünk mi is ilyen formában helyet adni 
a szívünkben és az otthonunkban a 
szállást kereső Szent Családnak, hor-
dozva egymáshoz a régi Szent Család
-képet, külön könyörgésekben imád-
kozva a keresztény családokért, édes-

apákért és édesanyákért, gyermeke-
kért, köztük a sajátunkért. Régi és új 
énekekkel, a rózsafüzér imádkozásá-
ban lelassulva idősek és fiatalok kö-
zösen tudtunk kicsit megállni, a ven-
dégszeretet örömében részesülni, ön-
magunkhoz és a karácsony titkához 

legalább ebben az órában közelebb 
kerülni. Kicsi gyerekeink is hamar 
beletanultak a rózsafüzérezésbe, részt 
kaptak a könyörgés-olvasásban, de a 
háziasszonykodást is gyakorolhatták, 
és mindannyian örültünk a találkozá-
soknak. Istennek hála, négy alkalom-
mal összegyűlhettünk így, és remél-
jük, jövőre még többen csatlakoznak 
hozzánk, hogy magunkat és családun-
kat a Szent Család oltalmába ajánljuk, 
kapcsolatainkat erősítsük. 

 
Kossuthné Zsóka  
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….az egyik korábbi Szentmihályi 
Esték rendezvényről 

Kedves Sándor! 

Külön is szeretném megköszönni a 
szombati (2019. november 30.) ren-
dezvényt. Nagy élmény volt számom-
ra, és gondolom, minden jelenlévő 
számára is, közelről megismerni a 
csodálatos Béres családot! Micsoda 
remek és közvetlen emberek, igazi 
keresztény magyarok! Példát vehet 
róluk mindenki. 
Egész késő estig tegnap élvezettel 
böngésztem a Szép magyar ének 
összevont kötetet, amelybe Béres 

József írt kedves dedikációt nekem. 
Fülembe csengett a három tagú ze-
nekar muzsikája, visszaidézve ben-
nem azokat a szép napokat, amelye-
ket még Marikámmal együtt négy 
unokával a kalotaszentkirályi tánctá-
borban töltöttünk sok-sok évvel ez-
előtt! Ott hallottam utoljára ilyen meg-
ejtően szép örömzenét. És mindez 
megtoldva Varga Laura énekével – 
igazi tünemény ez a kislány! És mi-
csoda hangja van! Nagy hatást tett 
rám a levetített dokumentumfilm is a 
maga erejével és eredetiségével. 
Szeretettel:   

Tripolszky László  

Fotó: karizmatikus.hu 

    Egy kedves visszajelzés  

"A magyar nép az Oltáriszentség népe. Verejtékes munkájával nemcsak 
megtermeli és az oltárra küldi a kenyeret és a bort, hanem el is jön az oltár-
hoz, hogy kenyér és bor színe alatt magához vegye a feltámadott Úr Jézus 
testét és vérét. Az Oltáriszentség és a szenvedő magyar nép egymásnak 
valók. Senkinek úgy nem kell ma, mint a magyarnak."  (Mindszenty József) 

E szavak a mai időkre is épp ilyen igazak! A Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus minden eseménye, de kiemelten a közös elsőáldozás a Pus-
kás Arénában olyan  esemény, melyre felejthetetlen lelki élményként fogunk 
visszagondolni! 
Ne vonakodjunk jelen lenni ezen a felemelő elsőáldozáson arra hivatkozva, 
hogy ilyen nagy rendezvényen e szentség elveszíti bensőségességét! A mai 
világban hitünk közös megvallása óriási szellemi erőt képvisel! Ne felejtsük 
Jézus ígéretét: "Aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom 
Mennyei Atyám előtt...(Lk.12,8)" 
Így ebben az évben az elsőáldozás a NEK keretében lesz, szeptember 13-
án 16 órakor a Puskás Arénában. A gyermekek felkészítése a plébániákon 
történik. 
A részvételre regisztrálni kell, melyben szívesen segítünk (a hónap végén 
megjelenő NEKtár részletesen ír majd erről)! A felkészítő foglalkozások va-
sárnap a 9 órai szentmiséhez kapcsolódnak.  
Az idén házasságot kötni szándékozó fiatalok számára is megkezdődik 
a jegyeskurzus. Szeretettel várjuk a jelentkezőket!      Petrovics Kinga 
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Fotó: en.wiktionary.org 

Derű: 

Két székely vágja a fát télen a nagy hidegben, majd megkérdi az egyik: 
- Te komám, hol van a füles sapkád? 
- Tudod, amióta balesetem volt azóta nem hordom. 
- Milyen baleseted volt? 
- Megkínáltak pálinkával és nem hallottam.  

Értékvesztett és magunkba zárkózott 
világunkban gyakran esünk abba a 
hibába, hogy elengedjük azok kezét, 
lemondunk azokról a testvéreinkről, 
akik - látszólag - eltávolodtak a közös-
ségünkből. Magam is hasonlóan 
tettem, míg meg nem szégyení-
tett néhány  "szakadékba esett bá-
rányka"  őszinte megnyílása, vallomá-
sa. Csak egy kis odafigyelés, pár perc 
őszinte beszélgetés, egy meleg szem-
benézés....s már szégyelltem magam 
azért, amit róluk gondoltam... 

És milyen boldogság volt, ha néha 
(vékony) híd lehettem a visszaúton 
Jézushoz! Ne adjuk fel az egymásra 
figyelés és felelősség ránk bízott fel-
adatát! Állítsunk szóval, tettel, akár 
egy öleléssel, vagy egy röpke üze-
nettel jelet arról: Jézus nem hagyott 
el, örökre övé vagy! 

De már előre kérünk, fogadj el ben-
nünket így!  A mi közösségünk csak 
egy ember-ácsolta Út, ahol együtt, 

egymást megtartva mehetünk Őfe-
lé....    

Nemrégiben a magyar  határon - 
az  illegálisan bejönni akarók elé - né-
hány elszánt fiatalember egy 4 és fél 
méteres keresztet állított jelként: úgy 
lépj be ide, hogy ez az ország keresz-
tény ország! 

Legyünk mi is Krisztus-jelek egymás 
számára: gyere vissza közénk, nélkü-
led üres maradna egy teríték itt lent 
és Odafent... 

 

Petrovics Kinga hitoktató 

Merjünk hitet tenni.... 
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 Kerek egy esztendő 
   Emberlétünk Istentől kapott, utánozhatatlan értéke, hogy tudunk ünnepelni. 
Életünket megszépítik ünnepeink. Tudjuk, egy-egy születésnapi, névnapi ösz-
szejövetel milyen közel hozza egymáshoz családtagjainkat. Katolikus egyhá-
zunk is az év során végig vezet, egységben tart bennünket hitünk kiemelkedő 
állomásain. Megtart abban, hogy erőt kaphassunk hétköznapjaink küzdelmei-
hez. Nemzeti ünnepeink is hasonlóan segítenek bennünket. Nem is gondo-
lunk bele igazán, hogy mennyire gazdagítanak ezek a szép alkalmak! Így ke-
rek az esztendő! Éljünk velük, hiszen ezekkel az ajándékokkal gyarapszik 
emberségünk! Persze sokunk szívét a karácsony ünnepköre érinti meg legin-
kább. A leghosszabb éjszakára a teremtő Atya válasza a Betlehem feletti fé-
nyesség, a Megváltó születése. Ez valami csodálatos! Ugyanakkor még hol 
vagyunk legfőbb ünnepünkhöz, Húsvéthoz? 
    De ne siessünk annyira, most éppen a farsangi időszakot éljük! Most a vi-
dámság ideje van,  s erre szük-
ség is van, hiszen a keresztény 
ember nem élhet szomorú 
szentként!  
Plébániánk idei farsangját 
2020. 02. 22-én, szombaton 
tartja. 
    Vértezzük fel magunkat egy 
kis vidámsággal, egy együtt töl-
tött szép estével, hogy majd 
együtt tudjunk belépni a 
nagyböjt lelket fájdító, csen-
desebb idejébe is. 

Petrovics Sándor 

MEGHÍVÓ—Egyházközségi Farsangi Mulattság 
Ha jöttök - lesztek, ha hoztok - esztek (isztok)!  

Belépő: enni- és/vagy innivaló (édes és sós sütemény, szendvics, üdítő)  
Fővédnök: Urbán Gábor kanonok, plébános  

A programból: élőzenés moldvai csángó-magyar tánctanítás, zene, tánc, vidám jele-

netek, tombola. Tombolatárgyak felajánlását várjuk a sekrestyében!   

Idő: 2020.02.22. az esti misét követően 23:00-ig  
Helyszín: Szent Mihály plébánia nagyterme (1161 Budapest, Templom tér 3.)  

Szervezők: Rákosszentmihályi Plébánia, 929. sz. Szent Mihály cserkészcsapat, Kovász Egye-

sület, a plébánia NEK szervezői 



 

 

Irodalmunk védelmében - most épp úgy, mint régen 

„Mert egy népnek, amelytől elvették határait, hogy ne védhesse 
magát, amelytől elvették fegyvereit, hogy ne támadhasson — nem 
marad egyebe, mint az irodalma... A nemzeti lélek érzi ezt és — 
érezzük mi is, szabad, dacos magyar írók, akik nem lettünk az idegen 
szellem gályarabjai. De mi csak szétszórt őrszemek vagyunk. 
Szegény, magányos őrszemek, akiket a vártán lassan befúj a hó. 
Pedig ha összehordanók a fegyverünket, sok magányos őrtüzünk 
zsarátnokát, nagy világosságot tudnánk teremteni, — szellemi 
honfoglalók tudnánk lenni.”                                     Tormay Cécile 
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Negyed évszázada kel(l) a Kovász  

Az egyesületet 1995-ben Fülöp Dezső atya hívta életre, még a Néri Szent 
Fülöp Katolikus Általános Iskola megalakulása előtt. A keresztény civil 
szervezet első feladata az volt, hogy kerületünk sok-sok polgárát megkér-
dezzük: akarnak-e egyházi iskolát?                         
Meglepően rövid idő alatt, 2000 aláírás gyűlt össze ennek érdekében! Ezt 
követve az önkormányzati képviselőket kettesével kerestük fel, akiknek döntő 
többsége megszavazta, hogy a megüresedett Béla utcai iskola épületet 99 
évre átadják egyházunknak. 
Első közösségszervező rendezvényünk helyszíne a Szent Mihály templom 
volt. Vendégünk, Nemeskürty István tanár úr bátorító szavai mélyen a 

szívünkbe íródtak: ”Halálos bűnt követünk el akkor, hogyha nem kezdjük 
azonnal katolikus hitre nevelni a magyar ifjúságot!”  Hisszük, szavai 
termékeny talajba hullottak, hiszen 1997-ben már megnyílt a katolikus iskola 
kapuja az első diákok előtt. 
A számtalan rendezvényt, eseményt magába ölelő 25 év után fontos megáll-
nunk, visszanéznünk és hálatelt szívvel ünnepelnünk! Ez okból – éppen Tri-
anon 100. évfordulóján -  a Kovász Egyesület 56 fővel, március 21-én 
kétnapos történelmi útra indul Kassára. Itt fejet hajtunk és koszorút helyezünk 
el a hűség és hazaszeretet apostola, II. Rákóczi Ferenc fejedelem sírjánál. 
Ugyanakkor köszönetet mondunk Istennek az elmúlt 25 év minden kegyelmé-
ért is. 

Petrovics Sándor 
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    „Keresztjeink” – Ida utcai feszület  

Ez a feszület is sokaknak ismerős lehet. Az 
Ida utcai kápolna kertjében áll, a Párta utca 
sarkán. (Pichler István rákosszentmihályi plé-
bános vásárolta meg a 600 négyszögöl terü-
letű sarok-telket, majd 1928-ban fogott hoz-
zá a templomépítéshez. A Szent Imre tiszte-
letére emelt templom végül 1930-ban ké-
szült el. A telek sarkán álló kereszt azonban 
korábbi, 1908-as évszám áll rajta.) A feltehe-
tően betonból készült kereszten egy bronz 
színű – igényesen megalkotott – korpusz lát-
ható. A kereszt és a rajta függő Krisztus-
ábrázolás arányai nem teljesen illenek össze, 
így a Megváltó mintha lebegne a kereszt 
előtt, ezzel még nagyobb hatást fejt ki a 

szemlélődőre. Ha arra járunk vessünk egy pillantást erre a szép feszülete … és 
egy keresztet magunkra.  

Baczó Tamás 

Ima:  
Egy  megrendítő„csepp”  II. Rákóczi Ferenc 
(1676-1735) Vallomások (1719) című írásából: 

„Zavarba jövök, és elpirulok, Uram, ha fölidézem 
születésedet és körülményeit, és ha az enyémre 
gondolok.  Te, az Isten, teremtőm nekem és a 
mindenségnek, istállóban születtél, én pedig pa-
lotában; téged ökör és szamár között szegény 
pásztorok, engem - ki por és féreg vagyok a te 
színed előtt - udvari emberek nyüzsgő tömege 
vett körül. A Te szüleid szegények, az enyémek 
fejedelmek. Te szegénységben jöttél a világra, 
én gazdagságban. De alázz meg engem, Uram, 
még ebben az összevetésben is, és tedd meg, 
hogy valóban imádjam a Te alázatodat…” 

Fotó: ujkor.hu 
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Könyvajánló—Újraépítve  

A fotóért köszönet Káli Csabának 

 

A könyv egy baltimori (USA, Maryland 
állam) plébánia újjáéledésének folyama-
tát, valamint annak nehézségeit és tanul-
ságait írja le. Sokat elárul az, hogy a 
könyvet többek között New 
York érseke, Erdő Péter bíbo-
ros úr, ill. Veres András me-
gyéspüspök úr ajánlja olva-
sásra, megfontolásra és hasz-
nosítására. 
Az Urunk Születése templom 
újjáéledésének kezdő pontja 
az új kinevezett Michael atya 
szembesülése volt a szomorú 
valósággal (nincs közösség, 
nincsenek fiatalok, kevés a 
lelkes szervező, az anyagiak szűkösek, a 
hívek bennfentesen viselkednek, nem 
nyitottak új hívek felé, és sorolhatnánk). 
Jó pár elvetélt javítási kísérlet kudarca 
után megértették Michael atya és segí-
tői, hogy a plébánia egyetlen igazi fel-
adata: Mindenkit Isten tanítványává 
tenni: „Menjetek … tegyetek tanítvá-
nyommá mind a népeket!” (Mt 28, 19). A 
tennivalókkal, de elsősorban a hívekkel 
foglalkozó csapatok (Vendégváró, Infor-
mációs, Háttér, Technikai stb.) kialakítá-
sa, kisközösségek, csoportok kialakítása, 

a megfelelő vezetők kiválasztása, a pré-
dikáció központi szerepbe kerülése, az 
ismert és újonnan csatlakozó hívek me-
leg és kedves fogadtatása, és persze sok-

sok ima és kitartás Isten ke-
gyelmével meghozta gyümöl-
csét. A plébánia közössége 
vonzó hely lett, a hívek lelke-
sedése, figyelmessége, nö-
vekvő száma, egyre szaporo-
dó kiscsoportok, közösségek 
alakulása jelzi a Szentlélek 
jelenlétét. 
A könyvvel kapcsolatban el-
hangzott kritika, hogy 
„nagyon amerikai”. Lehet. 

Bár (jó értelemben) korszerű, haladó, 
megtartva a mély hitre való alapozottsá-
gát, és persze nem minden javaslat alkal-
mazható a hazai viszonyok között. Mégis 
sok dolgot megszívlelhetünk belőle és 
plébániánk, közösségünk erősebb, ven-
dégszeretőbb, hitelesebb, befogadóbb, 
azaz krisztusibb lehet. Mi más lehet a 
célunk? 
(Kiadja a CSIBE Intézet Alapítvány,  
a lira.hu-n rendelve 2541 Ft) 

Baczó Tamás 
 

Ima: Urunk, Jézusunk, ments meg bennünket attól, hogy elforduljunk tőled, 
megfeledkezzünk gondviselésedről és a lelki értékekről, amelyeket neked 
köszönhetünk. Ments meg minket attól, hogy szívünkön eluralkodjon a 
kapzsiság, a telhetetlenség és a gazdagodás féktelen vágya! Taníts minket 
egyszerűségre és szegénységre, hogy mindig elégedettek legyünk azzal, amit 
te adsz nekünk! Jézusunk, Te légy szívünk gazdagsága! 

https://www.lira.hu/hu/konyv/ismeretterjeszto-1/mitologia-vallas/ujraepitve

