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„Úr s Király a föld felett …”

A

változó időjárás záporozó napjai, a hideg-meleg nyugtalan váltakozása sokak számára megpróbáló lehet. Ez a szép ünnep emlékezetembe hozza: mennyire készültünk
(legalább lélekben) a minap elhalasztott
Eucharisztikus Kongresszusra. Éppen amiatt, hogy megmutassuk magunknak és
másoknak: még vagyunk, nekünk még
számít az Ő hívó szava.
Ezt is keresztül húzta a
koronavírus. Jó azért Úrnapjáról máshogy is gondolkodni. Mit jelent nekem az Úrnapja? Ő velem
van – mindig is velem
volt. Táplál, segít, bátorít.
Nem félünk. Ha ezt sokan
hisszük így, akkor a sok
(látszólag) önző megállapítás összeadódva mégiscsak hívek sokaságának
egybehangzó véleményét
adja. A “hiszek”, mindig
„hiszünk” lesz. Életünk vezérfonalává kell
legyen. Személyesen nekem mit kell tennem „érte” itt és most? Mit cselekedjek
én az ő emlékezetére? Hogyan lesz jelenvalóvá életemben az Eucharisztia? A

szentmiseáldozatban legalább a jelenlétemmel részt veszek, de mennyire vállalok részt az áldozatból? Ő mindent odaadott értem. S én mit adok érte?! Tőlem
is mindent vár. Lemondást, gyötrődést,
megfeszülést, áldozatos szeretetet, mindennapi keresztet. Keresztbefont karral
nem sokat lehet tenni. Nem értem van a
világ -- én vagyok a világért, eredj: ki van
jelölve a helyed. Krisztust
követni lehetőség és felelősség. Édes iga – megmondta. Ezért vagyok
mindenért hálás. Amit
ígért, amit adott, amit
nem adott, amit újra tervezett, amit nem engedett, amit megengedett.
Sokkal tartozom Neki.
Köszönöm a bizalmat, a
vezetést, a nevelést. Az
örömöt, a kudarcot, hogy
megtartott, hogy hibázni
hagy, hogy el ne bízzam
magam, hogy figyelmeztet a veszélyekre,
hogy ügyel a kedélyemre. Egyszóval mindent, hogy átérezzem: egyedül Ő az aki
„Úr s király a föld felett.”
HSD (Hernád Sándor diákónus)
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Levél unokámnak
Drága Bendegúz!

Pedig nem volt járvány. Csakhogy ő
falun lakott, én pedig budapesti voltam. Nagymamám és közöttünk 120
kilométer volt a távolság! Ezt sűrű
levélváltással győztük le. Telefonunk
sem volt, nem hogy számítógép. Akkoriban, a múlt század ötveneshatvanas éveiben a komputert még fel
sem találták.

Hála Istennek, csillapodik a vírusjárvány. Hála Istennek, hamarosan feloldják a szigorú karantént, és újra találkozhatunk, „élőben” ölelhetjük meg
egymást. Mi ketten azonban tudjuk,
hogy személyes találkozásunk még
várat magára. Édesanyád súlyos betegsége miatt, amely független a koronavírustól, és még legalább három hónapig
steril környezetet kíván
meg, távolságtartást követel tőlünk. Egy ideig
tehát még marad a telefon, az internet, a skype.
Már szinte megszoktuk,
hogy a gépek, a technika
A kép illusztráció. Lampagyujtogato.hu
csodás eszközei tartják
közöttünk a kapcsolatot.
De azért ez mégsem az
Volt, hogy hat hónapig nem láthattam
igazi! Mindegy, ezt is kibírjuk, annál a nagymamámat! Karácsonykor ő
nagyobb lesz az örömünk, ha a mi kü- utazott hozzánk egy hétre, a nyári szülön családi karanténunk is véget ér.
netben pedig mi töltöttünk legalább
Tudod-e, kedves kis unokám, mi jut egy hónapnyi időt falun Őnála. Ó,
minderről az eszembe? Hogy az én azok a szép, felejthetetlen nyarak a
gyermekkorom tele volt karanténos többi unokával!
időkkel! Bizony! Mégis, hogyan? Hát
úgy, hogy én a legkedvesebb nagymamámmal évente általában kétszer, legfeljebb
háromszor találkozhattam.

Volt a nagymamámnak egy kedves
szokása. Amikor már ágyban voltunk
mindannyian, az esti, lavórban történő
alapos mosdás után (hiszen akkor még

Szentmihályi Életünk
vezetékes víz sem volt a házában, a
kútból kellett felhúzniuk a nagyobbaknak), következett a közösen elmondott esti ima. Aztán a nagymamánk mindegyik unokához odalépett
és keresztet rajzolt a homlokára. Én is
nagyon vártam ezt a pillanatot, ez volt
nekem a legjobb altató!
Ez a homlokra rajzolt kereszt akkor
sem maradt el a nagymamámtól, amikor már nagyobbacska lettem. És amikor, már kamasz fiúként, miként a
kamaszok általában, egyre kritikusabban kezdtem szemlélni a világot: benne a vallást, a Jóistent, a felnőtteket,
sőt a papokat! De a nagymamám iránti szeretet soha nem rendült meg bennem. És ő minden búcsúzáskor kehelyihirek.hu hozzátéresztet rajzoltFotók:
a homlokomra,
ve: „No, kis pogányom, emlékeztes-
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sen Téged ez a kereszt, hogy ne felejts
el imádkozni, és mindig szeresd a Jóistent!”
Bendegúz! Ez a homlokomra rajzolt
kereszt segített nekem visszatérnem a
hithez, és Istenhez, amikor arra a legnagyobb szükségem volt.
Úgy döntöttem: ha vége lesz minden
karanténos időnek, és újra személyesen tudunk találkozni, én is minden
alkalommal keresztet fogok rajzolni a
Te homlokodra. Tartsuk meg nagymamám hagyományát!
Szeretettel csókollak és keresztet rajzolok a homlokodra – egyelőre csak
gondolatban:
Nagypapa (Tripolszky László)

Két hír a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskolából
Dr. Erdő Péter bíboros úrnak az EKIF elküldte kérését, a célból, hogy
Sillye Gergely igazgató úr 5 évre szóló kinevezését hagyja jóvá. Az
Igazgató úrnak Isten áldását kérjük hivatása gyakorlásához!
Szentmihályi Egyházközség
A digitális oktatásra való átállást követően a tanévet sikeresen zártuk.
Ezúton mondok köszönet minden munkatársamnak, aki a megváltozott
helyzetben is helyt tudott állni. Különösen hálásak vagyunk Kovács
Márk tanár úrnak, aki a technikai feltételeket biztosította.
Sillye Gergely igazgató
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25 éve szentelték diákonussá Hernád Sándor atyát!
1995. június 11-én a rákosszentmihályi Szent Mihály templomban szentelték állandó diákónussá Hernád Sándor atyát.

felnőtteknek, hittant a gyermekeknek.
Segít a karitászban, vezeti a Rózsafűzér közösséget. Mindeközben betegeket látogat, vigasztal.
Gyalogos zarándoklatok alkalmával –
Kerepesre,
Máriabesnyőre – megtapasztalhattuk jó
kedélyét, humorát.
Minden helyzetre
tud egy aktuális
viccet.
Dudás Zoltán felvétele
Az
Egyházközség
Neki és feleségének
egy négynapos BeEz alkalomból köszöntöttük Őt 2020. rekfürdői kikapcsolódással köszönte
június 14-én Úrnapján az ünnepi meg 25 éves szolgálatát.
szentmise végén.
Kívánunk Neki erőt és egészséget a
Sándor atya felszentelése óta folya- további munkájához!
matosan szolgál egyházközségünkben. Esket és temet, Bibliakört tart
Kolozsvári Tibor
Mi más is állhatna még ezen az oldalon, mint… Derű:
A pap megkérdi a haldoklót:
- Mindent bevallottál, ami a lelkiismeretedet nyomta?
A beteg:
- Még húszéves koromban megszerettem egy lányt, aki a barátomnak
is tetszett. Egyszer egy csónakon kirándultunk a tóra. Ott összevesztünk a lány miatt,
s én belöktem a vízbe. Most gondolok csak rá, vajon nem történhetett valami baja,
mert azóta sem találkoztam vele.

Szentmihályi Életünk
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Kedvenc verseimből
Ady Endre: Az Úr érkezése

József Attila: Két hexameter

Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.

Mért legyek én tisztességes?
Kiterítenek úgyis!
Mért ne legyek tisztességes!
Kiterítenek úgyis.

Nem harsonával,
Hanem jött néma, igaz öleléssel,
Nem jött szép, tüzes nappalon,
De háborus éjjel.
És megvakultak
Hiú szemeim. Meghalt ifjuságom,
De őt, a fényest, nagyszerűt,
Mindörökre látom.

Sebastian Madassery SVD, verbita szerzetes misszionárius, a Pápai Missziós
Művek (PMM) magyarországi igazgatója, azaz Sebestyén atya kérése:
Akik a járványra való tekintettel nagyobb mennyiségű tartós élelmiszert vásároltak, és azt már nem tudják felhasználni, a fogyasztható élelmiszereket a
PMM köszönettel átveszi, hogy a kárpátaljai magyarokat támogassa. Kérjük,
akinek ilyen van, a Fájdalmas Szűzanya oltárára helyezze el.
Isten fizesse meg!
Szentmihályi Életünk

A következő szám megjelenése
A Rákosszentmihályi Római Katolikus Plébánia lapja
szeptemberben várható.
Főszerkesztő: Petrovics Sándor,
petrovics.sandor1@t-online.hu
Cikkeket, anyagokat a
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

Szentmihályi Életünk
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Az új képviselőtestület letette esküjét
A Karácsony előtt tartott szavazás után, a járványügyi intézkedések enyhülését követően június 14-én letette az esküt plébániánk új képviselőtestülete.

Dudás Zoltán felvétele

Süllei László, érseki
általános
helynök
atya - Urbán Gábor
kanonok, plébános
atya kérésére - a következő öt évre a Budapest-Rákosszentmihályi Szent Mihály Plébánia Képviselőtestülének
tagjaivá kinevezte,
illetve választásukban és tisztségükben

megerősítette:
Urbán Gábor
Hernád Sándor
Antal István
Baczó Tamás
Buszek András
Egyházi Bernadett
Hargitai György
Hasznosi Tamásné
Káli Csaba
Kolozsvári Tibor
Pálszabóné Bakos Andrea
Petrovics Sándor
Polyák Dénes
Sipos Dénes
Szőke István
Zelenyánszki Andrea

plébános (hivatalból tag)
diakónus (hivatalból tag)
(választott tag)
(választott tag)
(választott tag)
(választott póttag)
(választott tag)
(választott tag)
(választott tag)
(választott tag)
(választott tag)
(választott tag)
(választott tag)
(választott tag)
(választott tag)
(választott tag)

Szentmihályi Életünk
Kossuthné Molnár Erzsébet
Maróti-Agócs Lászlóné
Morvay Árpád
Pálmai Zoltán
Tóth Jánosné
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(delegált tag)
(delegált tag)
(delegált tag)
(delegált tag)
(delegált tag)

Munkájukat segítse, és cselekedeteiket tegye eredményessé az Úr áldása,
valamint Szent Mihály oltalma!
A testületnek 8 új választott és 1 új delegált tagja van, 5 hölgy és négy férfi.
Hálásan köszönjük a képviselőtestület korábbi tagjainak áldozatos és odaadó munkáját, mellyel plébániánkért és egyházközségünkért fáradtak az előző években! Isten áldása kísérje őket továbbra is útjukon és köszönjük a jövőben végzendő munkájukat is!

Dudás Zoltán felvétele

Ima:
Köszönöm Teremtőm, hogy embernek születhettem erre a világra,
amely telve van csodával. Köszönök minden új napot, minden új lehetőséget, köszönöm a munkakedvet, hogy mozogni tudok, hogy találkozhatom más emberekkel. Köszönöm az egyedüllétet és a pihenést,
a virradatot és az alkonyt, a nyílt horizontot. Itt állok, kezeim telve vannak ajándékaiddal, segíts nekem, hadd osszam meg önmagamat másokkal!
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Új képviselőtestületi tagoktól...
Nagy megtiszteltetésként ért, hogy beválasztottak az Egyházközség világi képviselőtestületének tagjai közé. Remélem, hogy a közösségért eddig végzett
munkámat folytatva, még inkább hasznára lehetek a
szentmihályi testvéreknek.
Az ifjúsági énekkarban és a felnőtt kórusban egyaránt
szolgálom a templom zenei életét, mindezt Isten nagyobb dícséretére. Gyakorta segítem a közkedvelt Szentmihályi Esték technikai feltételeit.
Először is, mint képviselő „újonc”, szeretném megismerni
a testület működését, a döntési folyamatokat, a keletkező problémák megoldását. Remélem, hogy munkámmal,
ötletekkel vagy szakmai tanácsokkal sikeresen tudom támogatni az új, megvalósításra váró vagy már folyamatban lévő terveket és ehhez kérem a kedves
testvérek imádságos támogatását is.
Buszek András
Kedves Testvérek!
A megválasztott új plébániai képviselőtestület beiktatása előtt a Szentmihályi Életünk újság munkatársai megkértek, hogy írjak pár gondolatot a terveimről, elképzeléseimről: hogyan is szeretném szolgálni
egyházközségünk tagjain keresztül is az Urat.
Én azt gondolom, hogy pont azért választottak meg
a kedves Testvérek a képviselőtestület tagjai közé,
mert az, amit eddig csináltam a közösségben, szimpatikus volt. Így most arra fogok törekedni, hogy továbbra is segítsek az egyházközség életének szakrális és profán rendezvényeinek megszervezésében,
lebonyolításában. Feladatomnak tekintem, hogy segítségére legyek plébános
atyánknak és a képviselőtestület többi tagjának - Fábry Kornél atya szavaival
szólva - egy egészséges plébániai közösség kialakításában.
Köszönöm szépen a bizalmukat. Kérem, segítsenek imájukkal is!
Hasznosi Tamásné (Babi)

Szentmihályi Életünk
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Örömmel vettem azt a lehetőséget, hogy bekapcsolódhatok a Rákosszentmihályi Egyházközség munkájába.
Családunk ennek a közösségnek elég rég óta tevékeny részese (elsősorban
édesapám és nagyapám révén), s felvetődött bennem az a gondolat, hogy
esetleg én is valamit tehetek a köz érdekében. Gyakorló hívőként, volt piarista diákként a lelki élet mellett fontosnak tartom az egyéb közösségi programokat, megmozdulásokat. Konkrét elképzelést és javaslatot a pontos egyházközségi helyzettel való megismerkedést követően tudnék mondani.
Alapvetően technikai jellegű támogatásban, szervezésben gondolom segíteni a munkát, illetve – amennyiben erre van igény és lehetőség – a vállalkozói
múltamból szerzett tapasztalatokat kamatoztatnám.
Káli Csaba

NEK—legfontosabb hírek
 A vírus nem hiúsította meg az idén szeptemberre tervezett Nemzetközi

Eucharisztikus Kongresszust, csak egy évvel későbbre kellett halasztani ezt
a budapesti katolikus világeseményt, melyre 2021. szeptember 5-12. között kerül majd sor.
 Elindult a NEK TV, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus híradója,

mely műsoraiban hírt ad azokról az eseményekről, programokról, amelyek
vidéken és a fővárosban vagy határainkon túl valamilyen módon kapcsolódnak a kongresszushoz. Mi is követhetjük a NEK YouTube-csatornáján,
erre a linkre kattintva, vagy a YouTube oldalán a keresőbe írjuk be, hogy
’52nd International Eucharistic Congress’!
 Június 13-án, Úrnapja szombatján ismét közös, világméretű szentségimá-

dást tartottak a világ szinte minden pontján. Tavaly novemberben 54 ország 1118 helyszínén imádkoztak együtt a hívek azért, hogy minél többen
találkozzanak Jézussal, a világmindenség Királyával. Idén a kialakult járványügyi helyzetben egymásért szólt az ima, hogy megerősödjünk hitünkben és tanúságtevő keresztény életet éljünk. Nagyon jó volt újra a templomunkban, másokkal, másokért imádkozni és az Úr jelenlétében lenni, őt
dicsőíteni!
Baczó Tamás
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Elsőáldozók szülei figyelmébe
Kedves Szülők!
Amint ismeretes, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongreszszus nyitó szentmiséjére tervezett elsőáldozás nem tartható
meg. Azok számára, akik erre jelentkeztek, regisztráltak,
már néhány felkészülési oktatást tartottunk. A jelen helyzetben az alábbi lehetőségek közül választhatnak a családok:
Az idei elsőáldozás helyett a regisztrációjukat átíratják jövő
év szeptember 5-re, a Kongresszus nyitó miséjére. Felkészülésük jövő tavaszra folytatódik.
A kongresszusra regisztráltak idén ősszel járulnak a plébánián szentáldozáshoz. Számukra, ha jelentkeznek, mint
2020-as elsőáldozók, külön helyet biztosítanak a kongreszszus nyitó miséjén. Felkészülésük szeptember elején folytatódik.
Akik koruk miatt nem regisztráltak az idén a kongresszusi
áldozásra, azok jelentkezés után részt vehetnek a jövő évi
nyitó misén. Felkészülésük tavaszra kezdődik.
Azok, akik jövő tavaszra számítottak elsőáldozásra a plébániánkon, mint negyedikesek, csatlakozhatnak az idei őszi
csoporthoz, és októberben gyónnak-áldoznak.
Értelemszerűen csak azokról a gyerekekről van szó, akik
rendszeresen részt vesznek , hitoktatáson, vasárnapi
szentmisén, és megtanultak imádkozni.
Plébániánkon szeptember elején indul a felkészítés az elsőáldozásra, amelyet október második felére tervezünk Aki
más templomhoz tartozik, kérjük, keresse a plébánosát.
FONTOS: A mi jelentkezőinktől pedig a tanév vége előtt
visszajelzést várunk!
Urbán Gábor plébános

Szentmihályi Életünk

11

Ne ott folytassuk, ahol abba hagytuk……
A karantén érzelmi hullámvasútra ültetett bennünket, különös érzéseket hozott felszínre, új felismerésekre jutottunk, értékes tapasztalatokat
szereztünk, bölcsebbek lettünk. A járványra és az azt
követő korlátozó intézkedésekre először persze mi is
nagyon is emberi módon
reagáltunk. Aggódtunk magunkért, a munkánkért, a
családunkért,
szeretteinkért. Folyamatosan figyeltük a híradásokat, készleteket halmoztunk fel…
Aztán ahogy fokozatosan
kezdett leállni az élet, lelassultunk, elcsendesedtünk
mi is és el kezdtünk gondolkodni azon miért történhetett mindez. Egyre inkább meggyőződésünkké vált, hogy ez a mi - egyébként irgalmas, szerető és megbocsátó Istenünk komoly és szigorú figyelmeztetése volt. Bűnös életünkkel, önzésünkkel, kapzsiságunkkal végveszélybe sodortuk a teremtett világot.
Istennek nem maradt más választása, minthogy egy jó nagyot a fejünkre koppintson. A kiürült utcák, közterek, égbolt látványa, a csend hangjai reggelente egy rég elvesztett világ képét, az ártatlanság, tisztaság
állapotát idézték fel. Erre kellene újra rátalálnunk! Ehhez mértéktartásra, több tiszteletre, áldozatvállalásra, lemondásra, alázatra lenne szükség. Olyan értékek ezek, amelyek keresztény hitünk alappillérei, de
amiket sokszor mi keresztények is csak szavakban képviselünk.
A jó Istentől kaptunk még egy esélyt, éljünk vele! Ha Isten segítségével
legyőzzük a járványt, ne ott folytassuk, ahol abba hagytuk……
Csörgő Péter
A hívek figyelmébe ajánljuk a plébánia honlapját,
ahol a legfontosabb hirdetések, programok
naprakészen olvashatók:
rakosszentmihaly.hu
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Köztéri keresztjeink, szobraink
Mária szobor a Mária utcában Mária "Szentmihályi Szűzanya" szobrot 1908
augusztus végén Nagy Ferenc állította
oltalmában
saját telkének lemetszett szegletén,
minden előzetes engedély nélkül. A
telken 1951-től az Orosházi család élt.
A kommunista hatalom 1953-ban ledöntötte, de a házaspár pártfogásába
vette, és ismét felállíttatta. Ezután
1964-ben, amikor szélesítették a Rákosi utat a szobor az út közepére került, ekkor ismét az Orosházi házaspár
mentette meg a szobrot. Ez egy kedves, szívmelengető történet, melyben
Ottó bácsi, bátorsággal, furfanggal, és
sok bátor és önzetlen ember segítséggel megmentette a szobrot. Hogyan is
történt? Morvay Árpád cikkéből kiderül: Szentmihályi Életünk újság 2018.
Baczó Tamás felvétele
júniusi számában a 14. oldalon. A szobor felirata: „Isten dicsőségére és
A Rákosi út és Mária utca sarkán álló Szűz Mária, Magyarország Patrónája
Mária szobrot nagyon sokan
ismerik és szeretik, és nemcsak
azért, mert forgalmas út mellett áll. Sokszor találni friss virágot is a talpazatán álló virágtartókban. Szent Fiát a karjában
tartó Szent Szűz alakját galambdúcos faragott székelykapu veszi körül, tetején két fakereszttel.
Baczó Tamás felvétele
A
története
röviden:
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tiszteletére emelte Nagy Ferencz 1908-ban”.
Orosházi Marika néni 2008-ban egy székelykaput faragtatott Erdélyben Gyurka Istvánnal (Mikóújfalu) a szobor fölé, hogy védje az idő viszontagságaitól, felcsiszoltatta a talapzatot, és új világítást tetetett fel, hogy a Szűzanya
esti fényben is köszöntse a hazatérőket, és a zarándokokat. 2011-ben felkerült a Szűzanya szobor talapzatára a Mária Út m+ jele is. A zarándok út egy
stációjává vált ez a szobor.
Forrás: http://mariamaraton.mariaut.hu, és https://commons.wikimedia.org
Baczó Tamás
Tisztelt emlékező Honfitársaim!
Megrendülve állunk itt: bennünk visszhangzik még a fájdalommal teli harangzúgás. Ma 100 éve hirdették ki nemzetünk halálos ítéletét.
Szent István király keresztény országát, Szűz Mária országát, a történelmi
Magyarországot - Krisztus testének 5 sebéhez hasonlóan - 5 felé szaggatták.
De Isten él és cselekszik! Mi mégis élünk! Ez maga a csoda.
Egy történet szerint Pio atya egy magyar pappal találkozott. Mielőtt bármit is
beszéltek volna, Pio atya elkérte a magyar pap rózsafűzérét, s kirajzolta vele
a Nagymagyarország képét. Mára eljutottunk a gyász érzésétől a határokat
lebontó összetartozás cselekvésébe.
Megemlékezésünk, főhajtásunk mindazokról szól, akik életüket adták és ma
is készen állnak életüket odaajándékozni a hazának.
12 fiatal áll itt Önök előtt, mint egykor Krisztus tanítványai. Ők a mi, jövőbe
vetett hitünk jelképei. Hisszük, ha néha meg is kerülik a világot, végül mégis
visszatalálnak az egyetlen hazába!
A gyertyaláng kezükben a mi átadott hazaszeretetünk jele, melyet nekik kell
immár életükben tovább vinniük!
...
Megemlékezésünk végén közösen helyeznek el egy koszorút a megjelent
társadalmi szervezetek vezetői Mindszenty hercegprímás szobránál. A bíboros életáldozata egy személyben testesíti meg mindazt a sok szenvedést és
helytállást, melyet népünk az elmúlt 100 esztendő során megtapasztalt.
Énekelve imádkozzunk boldoggá avatásáért, és édes hazánkért!
Petrovics Sándor, 2020. június 4-én, a ’Trianon 100.’ megemlékezésen
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Trianon 100
Összetett érzés kavargott a szívemben 2020. június 4-én, a napos, de igen
szeles délutánon, a Rákosszentmihályi Templom előtti téren.
Hosszú elzártság után először adódott lehetőség, hogy csoportos megemlékezésre gyűljünk össze. Egyrészt jó volt találkozni a sok ünneplőbe öltözött
ismerőssel,
baráttal, felvértezve verssel, nemzeti színű szalagokkal,
zászlókkal,
gyertyákkal, virágokkal és koszorúkkal, látva a sok
kedves ismerőst,
köztük sok fiatalt.
Az egymás-látás
örömét megtörte
a karanténos időkből maradt visszafogottság, és az a
súlyos teher, amelynek emlékezetére gyűltünk össze.
Gyásznap ez, amelyben megcsonkították Népünket, Hazánkat.
Bár tiszteletre méltó elszántsággal igyekszik a Kormányzat a hátrányból
erényt kovácsolva Nemzeti Összetartozás Napjának nyilvánítva e napot. megtenni mindent, hogy határok felett átívelő összefogás gyógyítsa a
100-évvel ezelőtt keletkezett és a 2004. december 5-én tovább mélyített
sebeket, a sebek azért megmaradnak. Nemzedékek hurcolják magukkal köztük 1986-ban éppen ezen a napon elhunyt, felvidéki gyökerekkel rendelkező Nagymamám.
Ugyanakkor boldogság töltött el látva, a templom lépcsőin a gyertyalángot – legalábbis a nagy szél miatt a gyertyát, mint a cselekvő hazaszeretet jelképét - átvevő Gyermekeimet, a többi fiatal között.

Szentmihályi Életünk
Jó volt átélni, Szűzanya felé fohászkodni vitéz Somogyvári Gyula Magyar Miatyánkjával Hazánkért. Jó volt
hallgatni az okos, lánglelkű beszédet, mely az elődök felelősségét taglalva a mai kor emberéhez szól, hogy
legyen felelős gondolkodásában,
tetteiben, hogy a Haza megmaradjon.
Remegő hangon, gyönyörű énekszóval kértük Isten áldását Nemzetünkre, Hazánkra ebben a megbolydult,
egyre félelmetesebbé váló, migránsfenyegetettségű, liberál-gender őrü-
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lettel terhelt, vírusfertőzött világban.
Add Uram, hogy megmaradjunk,
hogy nőhessenek fel új nemzedékek,
akik magyarságukra, történelmükre,
kultúrájukra, tudásukra büszkék lesznek, ugyanakkor szerető, befogadó,
okos szívükre hallgató, majdan boldog családokként élhetnek ebben
az Ősi honban, mely a Kárpátok ölelésében nekünk adatott! Ámen.
Jó volt részese lenni a megemlékezésnek. Köszönet a Szervezőknek!
dr. Herman Edit
Káplár József videója az eseményről.

Egy személyes levél...
Szerettük volna megköszönni a június hónapban kapott csodálatos
élményeket, amit a szentmihályi közösségtől kaptunk.
Szívünk
teljes
melegével
köszönjük
a
„mégis”
felemelő megemlékezést , melyet a Templom téren éltünk át Trianon
100. évfordulóján.
Csodálatos, valóban lélekig ható, megrendítő ugyanakkor bizakodásra
okot adó műsort láthattunk. A fiatalok éneke gyönyörű kezdés
volt. Ismételten csak köszönni tudjuk!
A mai szentségimádás (június 13. 17 óra) ismét szívvel lélekkel arról
szólt amiről kellett, az Úr Jézusról, aki táplálékul adja
önmagáté. Köszönjük az imákat a lélekemelő énekeket, a jól
választott csendet.
Csordultig telt szívünk még sokáig erőt ad. Hála Istennek és köszönet
a csodálatos lelki ajándékokért. Szeretettel:
Gitta és Gyuri
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Cserkészélet
Aktívan
természetjáró
nevelő
mozgalom tagjai vagyunk mi
cserkészek, ezért a világjárvány
okozta korlátozások jelentősen
leállítottak számos folyamatot
csapatunk életében is.
Elmaradt minden valós,
személyes találkozás és
program a heti őrsgyűlésektől kezdve a több
ezer fős nyári nagytáborunkig.
A fotóért köszönet Káli Csabának
A virtuális találkozásaink
viszont felerősödtek: az
online őrsgyűlések mellett
nagypénteki keresztutat szerveztünk
a
Youtube-on
(929szentmihaly.hu/keresztut),
megnyitottuk a regisztrációt honlapunkon
(929szentmihaly.hu/
csatlakozz) így bárki bekapcsolódhat hozzánk virtuálisan is. A
karantén ideje alatt összegyűjtöttünk közel 6.000 olyan feladatot
és teendőt, amelyek elvégzésébe
bárki bárhonnan internetes számítógéppel be tud kapcsolódni
(929szentmihaly.hu/csapathosok).
Örömmel találkoztunk több hónap

után először a Trianon 100 megemlékezésen a Templom téren
és lelkesen készülünk a rövidített
idejű nyári táborainkra is.
Szeptembertől
pedig
számos kerületi iskolában
és a plébánián újrainduló
őrsgyűléseink
mellett
újfajta képzésekkel is készülünk a kertvárosi régió
ötödik osztályosnál idősebb diákjai számára:
LEGO robotika és hangtechnika képzéseket indítunk (Jelentkezni itt lehet:
929szentmihaly.hu/
kepzeseink).
Patrónusunk, Szent Mihály arkangyal védelmező kegyelmét
kérjük a vírus utáni visszatéréshez
is minden Kedves Olvasó életébe!
A legközelebbi találkozásunkig
pedig hagyományos cserkészköszöntéssel kívánunk:
Jó Munkát!
Téglás Gergely -Tegger st.
csapatparancsnok-helyettes
Tűzliliom Egyesület elnöke

Úrnapi ima: Aquinói Szt. Tamás éneke Krisztus testéről
Imádlak áhítattal Isten, rejtelem
aki e jelekben titkon vagy jelen
Néked egész szívem átadja magát,
mert Téged szemlélve elveszti magát.

