
 

 

A RÁKOSSZENTMIHÁLYI PLÉBÁNIA LAPJA                     2020. Mihály-nap 

    Lélek az életünk felett ... 
 

       Szentmihályi 

    É l e t ü n k  

K 
ülönleges nyár volt az idei... 
Bár úgy tettünk, mintha rendben 
lennének a dolgok - hiszen ra-

gyog a nap, irány a Balaton! - de a lel-
künkben valami mégis megszakadt, el-
tört: áttetszővé vált az eddig valóságnak 
hitt biztonságunk.  
Mióta fájt már belül, hogy 
nem léphetünk közel jó 
lélekkel egy idegenhez, s 
nem ölelhetjük meg sze-
retteinket, gyermekeinket 
sem!? 
 Ahogy teltek a he-
tek,  egyre inkább érez-
tük: ezek hiánya lassan 
lét-energiánktól, öröme-
inktől, mosolyainktól 
fosztanak meg minket! 
 Nos, ilyen érzésekkel 
indultunk,  hogy tudato-
san kiszakítva magunkat 
ebből a lelki szürkeség-
ből, pár napot - óvato-
san! -  a Balaton mellett 
töltsünk. 
   Megérkezvén a magyar tengerpartra, 
megfontolt meszeségben terítettük le ta-
karónkat, tisztes távolból kerültük a töme-
get, s óhatatlanul is a láthatatlan betegsé-
get kémlelve mustrálgattuk az embereket. 
Fényesen, melegen ömlött ránk a megér-
demelt szabadság érzése, de valahol, 
egymásnak is kimondatlanul: fájt a "világ" 
bennünk. 
   Ám hála Istennek, szokásunkhoz híven 

egyik nap átlátogattunk Tihanyba.  
   Délután már szinte lábunktól a Napig 
futott a csillámló aranyhíd a békés-kék 
Balatonon, s a levegőben éreztük a le-
vendula mindent betöltő illatát. 
   Lassan gyógyítani kezdte lelkünket a 

teremtett világ szépsége. 
De magával ragadott egy 
kiállítás is, mely a ben-
cés szerzetesség törté-
netéről szólt.  Az apátság 
termeiben szinte éreztük, 
hogyan száll a cím sze-
rint is az itt lako-
zó  "LÉLEK A VIZEK 
FELETT". 
   A kolostor kiállításán 
megtudtuk: az apátság 
címerébe Szent Miklós 
püspök attribútumát, 
a  lámpást is belefoglal-
ták a tihanyi szerzetesek. 
A legenda szerint ugyan-
is a kedves mírai püspök 
egyszer a viharos tenge-

ren bajba jutott hajósoknak ezzel a jelző 
fényforrással segített kijutni a partra.  S 
joggal választották ezt a jelet az itt élő 
bencés szerzetesek is, hiszen évszáza-
dokon át  a toronyba kitett lámpásaikkal 
ők is hasonló életmentő tevékenységet 
folytattak a viharban hánykolódó halászok 
megmentéséért. 
   A vasárnapi szentmise kegyelmei után 
I. András sírhelyénél imádkoztunk hazán-
kért. A fenti termekben filmkockákon  lát-
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Drága Bendegúz! 

Legutóbb, amikor nálam jártál – 
hála Istennek, a járvány miatti kap-
csolati korlátozások megszűntek! 
– régi fényképeket nézegettünk. 
Ezek még papírképek voltak, s 
nem a számítógépből kellett előva-
rázsolni őket. Az egyiken egy idős 
bácsit láttál, s meg is kérdezted 
tőlem, hogy kicsoda ő. Elmondtam 
akkor, hogy ő az én édesapám, a 
Te dédpapád. Ha még életében 
találkozhattál volna vele, akkor 
úgy hívtad volna, hogy Dédipapa. 

Kérted, meséljek Neked róla. Töb-
bet, mint amit elejtett mondatokból 
tudsz róla. Íme, most megteszem. 

De előtte még elmondok Neked 
valami fontosat. 

A legtöbb gyermek elköveti azt a 
hibát, hogy még a szülei életében, 
amikor pedig megtehetné, nem 
faggatja ki alaposan őket. Én is 
elkövettem ezt a hibát. 

Édesapám a második világháború 
után csaknem három évig hadifo-
goly volt a Szovjetunióban. (Ma 
Oroszországnak hívják ezt az álla-
mot.) Bennem már csak az a hal-
ványuló kép él, amikor egy meleg 
nyári napon soványan, fáradtan, 
porosan hazaérkezett. Édesanyám 
sikolyára és örömsírására emlék-
szem, s arra, hogy a katonaruhás 

    Levél unokámnak 2. 

Szentmihályi búcsú 

A búcsú a tervek szerint szeptember 27-én vasárnap lesz. 10 óra-
kor ünnepi szentmisével kezdődik, amelyet Garaczi Gergely  

újmisés atya celebrál. 

hattuk az itt, Magyarországon utolsó nap-
jait háziőrizetben töltő  Boldog IV. Károlyt 
és feleségét, a kommunista idők egyházi 
szétszórattatásának dokumentumait, 
majd a mégis, mindent átvészelő szerze-
tesek mai napig tartó, Krisztust megjele-
nítő életét. A történelem viharos, fájdal-
mas, ám a  hit által megtartott, gyógyító 
sugallatát éreztem a lelkemben. Egy "égi 
lámpás" örök üzenetét: "NE FÉLJETEK, 
AZ ÉN LELKEM OTT LEBEG A TI ÉLE-
TETEK FELETT IS!  
 Igen, most is vihar van és égi háború. 

Látható - érzékelhető szellemi harctér lett 
az életünk. De kell, hogy bízzunk: a krisz-
tusi "aranyhíd" kivezet minket is, ha bí-
zunk Benne és követjük Őt, nem vona-
kodva a "vízszintes" kereszt-szár viselé-
sétől. 
Az apátságból kilépve úgy éreztem, ha 
szorongatva is, de hozzá mégis közelebb 
- Ővele és Őbenne maradva - ez a nyár 
még értékesebb is volt a többinél! 

 
Petrovics Kinga 
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Fotók: helyihirek.hu 

férfi nyakába ugrik, és csak csó-
kolják, ölelik egymást. És még ar-
ra emlékszem, hogy kézen fogom 
ezt a katonát, és odahúzom a kre-
dencünkhöz, rámutatok a kreden-
cen lévő fotóra, s azt mondom ne-
ki: nézd, ő az én másik apukám. 
Gyermekfejjel csak azt állapítot-
tam meg magamban, hogy az ide-
gen katona és a képen látható férfi 
kísértetiesen hasonlít egymásra. 

Erre a jelenetre visszagondolva, 
ma is, immár öregen, a könnyeim-
mel küszködöm. És  minduntalan 
korholom magamat. Mert már hiá-
ba fogalmazom meg azokat a kér-
déseket, amelyeket apám életé-
ben kellett volna feltennem 
neki, ő már nem fog tudni 
válaszolni rájuk. Hogyan ke-
rült ő egyáltalán hadifogság-
ba, amikor már több hónap-
ja vége volt a háborúnak? 
Hogyan történt, hogy be-
kényszerítették egy hadifo-
goly-szállítmányba? Hol volt 
az a város, ahol a hadifog-
lyokat tartották? Milyen 
munkát kellett végezniük abban a 
gyárban, ahol dolgoztatták őket? 
Mit kaptak enni a hadifoglyok?  

Mindezekre és más kérdésekre 
persze részbeni válaszokat kap-
tam később Édesanyámtól és a 
nagymamámtól, illetve a tanulmá-
nyaimból, csak a leghitelesebb 
forrást, Édesapámat felejtettem el 
alaposan kikérdezni. Mindig bánni 
fogom a mulasztásomat. Csak hát, 

tudod, kedves kis unokám, mindig 
halogattam a kérdezést, mindig 
közbejött valami fontosabb: tanu-
lás az általános iskolában, a gim-
náziumban, majd az egyetemen, 
szerelem és házasságkötés, a 
gyermekeink születése (Édes-
anyádé és a Nagybátyádé), a sok 
munka immár felnőttként, a megél-
hetés állandó gondjai és így to-
vább. A Papa múltjának részletes 
felderítése – mert mi így hívtuk a 
családban Édesapánkat – mindig 
elmaradt. 

Ám a múlt szerintem legfontosabb 
mozzanatára fény derült. És nem 
is a gyermek, az én kérdésem 

nyomán. Édesapám, minden alka-
lommal, ha csak érintőlegesen 
szóba jött hadifogsága ideje, ma-
gától kijelentette és nyomatékosan 
hangsúlyozta családi körben: őt a 
Jóistennel tartott kapcsolata tartot-
ta meg! A mindennapi ima, amikor 
azért fohászkodott, hogy ne le-
gyen beteg, hogy kibírja a nehéz 
időket, hogy nekünk ne történjen 
semmi bajunk, s hogy mielőbb 
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Kezdetben volt az Isten. 
Az Isten volt az Úr. 
Azután jött a Tűz, Víz 
Az Ég, a kék Azúr. 
Majd jöttek a Királyok. 
S azok lettek urak. 
Aztán elűzték őket, 
Kiirtva magjukat. 
Majd jött a felséges Nép 
És a Nép lett az úr. 
Majd jött a szent Szabadság 
S akkor az lett az úr. 
Azután jött a Terror 
S a Terror lett az úr. 
Azután jött az Inség 
S az Inség lett az úr. 
Azután jött a Bőség. 
(Nem lett belőle úr.) 
Botorkált a megértés. 
(Nem lett belőle úr.) 
Azután jött a Bankár 
S a Bankár lett az úr. 
Azután jött a Sátán 
S most a Sátán az úr… 

De elbukik a Sátán 
És nem lesz mindig úr. 
És öngyilkos lesz a Bankár 
És nem lesz mindig úr. 
És elmúlik az Inség 
És nem lesz mindig úr. 
És fölenged a Terror 
És nem lesz mindig úr. 
És meghal a Szabadság 
És nem lesz mindig úr. 
És megszelídül a Nép 
És nem lesz mindig úr. 
Király nem akad senki 
És nem lesz többet úr. 
És ránk szakad a kék ég 
És nem lesz többet úr. 
És füstté lesz a Tűz, Víz 
És nem lesz többet úr. 
Kezdetben volt az Isten 
Az Isten volt az úr. 

Örökkön és örökkön 
Az Isten lesz az Úr! 

Kedvenc verseimből - Harsányi Lajos: Ki az Úr? 

visszatérhessen hozzánk! 

Nos, az én szeretett Édesapám 
ezért az én legfőbb példaképem 
az életben.  

Tudod, Bendegúz, hogy sokkal 
könnyebb körülmények között él-
ve, én is minden este imádkozom 
érted a Jóistenhez. Azért, hogy 
derék gyermek legyél mindenko-
ron, szeresd a Szüleidet és en-
gem, tanulj és sportolj továbbra is 

olyan jól, mint eddig, s hogy légy 
boldog! 

Tartsd meg Te is, miként én is te-
szem, Dédipapa hagyományát! 
Imádkozz mindennap! 

És persze ne felejtsd el a szüleidet 
meg a nagyszüleidet kérdezni! 
Amíg lehet! 

Nagypapa   (Tripolszky László) 
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Úgy József-nap környékén fölhív-
talak. Szívélyesen fogadtál. Elbe-
szélgettünk a régi dolgokról. Néha 
elakadtunk az emlékezésben. Ki is 
az? –– Ki is vagy te? Ki is vagyok 
én? Ki is voltam? Kéményseprő-
effektus. Ja, a „korom”! Igen, így 
múlik el a világ dicsősége. De 
azért nem volt ez így mindig.  
Bárány József atyát, a lelkipász-
tort sokan szerették. Akár a Béke-
téren még Angyalföldön, akár a 
németországi vagy dél-afrikai ma-
gyarok lelki atyjaként. Sok emlék 
tolul föl a régmúltból. Később, ami-
kor nyugdíjasként hazatértél, szol-
gáltál a Fájdalmas Szűz Anya ká-
polnában, vagy Budán a Keleti Ká-
roly utcában. Évekig te mondtad a 
vasárnap 11 órai szentmisét a 
szentmihályi plébánia templom-
ban. A hétfő esti Szeretetláng ima-
csoportnak bemutatott szentmise 
is a tied volt mindig. Még nemrég 
a Szent Imre templomban is kise-
gítettél minket betegség alkalmá-
val.  
  Sokfelé, sok embernek közvetí-
tetted Isten irgalmas szeretetét. 
Mindenképpen, de főként a jó 
szentgyónásokban. “Akik igazság-
ra tanítottak sokakat, tündököl-
nek ..., miként a csillagok”. Szeret-
tél lelkipásztorkodni. Jó pap, em-
berszerető, megértő kedves atyja 
akartál lenni mindenkinek. Öröm-
mel mentél betegekhez, vitted kö-

zéjük Krisztust, az élet világossá-
gát. Nem volt a látszat ellenére 
sem könnyű életed. Édesapáddal 
kapcsolatos trauma árnya kísért. 
Szeretted még azokat is, akik ro-
konaid közül nem tudták feléd ki-
mutatni szeretetüket. Mindenkinek 

    Amikor utoljára gyóntam— József atya emlékére 
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adni akartál.  Sokaknak közvetítet-
ted szerető Mennyei Atyánk irgal-
masságát a szentgyónásokban. Jó 
gyóntató voltál. Sokan őrzik szí-

vükben rögtönzött áldásaid meleg 
hangját. A Szeretetláng apostola-
ként a szentmisék végén minden-
kire egyénenként adtál áldást az 
Oltáriszentséggel. S a szentmisé-
id, a Szentlélek-súgta prédikáci-
ók... Még a kórházban is miséztél 

–– ha megtehetted. „Igényem van 
rá!” –– ahogy megfogalmaztad. 
Amikor 80 éves elmúltál, 
„hattyúdalként” az Árpádföldi 
Szent Anna templomban bemutat-
tál egy utolsó nyilvános misét. At-
tól kezdve csak otthon mutattad 
be a Legszentebbet. De azt min-
den áldott nap. Erzsike viselte 
gondodat, aki Soroksárról járt át 
hozzád. S még valaki, aki Német-
országban is segítségedre volt. Jól 
esett a régi dolgokat felidézni. Ki-
csit viccelődni.  Megkérdeztem: 
József atya! Meggyónhatnék-e ná-
lad? Azt felelte: „Miért ne? Gyón-
tatni még tudok!” Latinul oldoztál 
fel. Ez árpádföldi lakásodban tör-
tént –– mikor nálad gyóntam... 
utoljára. 
 

HSd 

    

Szentmihályi Esték új helyszínen 
  
A Szentmihályi Esték vendége lesz dr.Horváth -Lugossy Gábor, 
a Magyarságkutató Intézet főigazgatója 

Az előadás címe: A Magyarságkutató Intézet, mint a magyar 
múlt feltárásának 
letéteményese 
  
Helyszín:  Néri Szent Fülöp 
Katolikus Általános Iskola 
1161 Budapest, Béla u.23. 

Időpont:   2020. 
szeptember 26. szombat 
16 óra 
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    Tallózó 

Osztie Zoltán plébános úrral ké-
szült riportból részlet: 
„Az Isten- és emberellenes táma-
dások kezdetben mindig észrevét-
lenek, de végül abszurditásba for-
dulnak. Az a stratégiájuk, hogy 
szándékosan provokálnak, káoszt, 
anarchiát keltenek, törnek-zúznak, 
majd megjelennek a színen, mint 
rendcsinálók, de már nem az em-
berhez méltó társadalmi rendet 
építik, hanem a diktatúrát. Ez épül 
most is, ez az új világrend. Ám az 
ilyen birodalmak kivétel nélkül ösz-
szeomlottak. Erről szól Szent Pál 

apostol Rómaiakhoz írt levele első 
fejezetének 21–28. verse: „Ezért 
Isten szívük hajlama szerint kiszol-
gáltatta őket a tisztátalanságnak, 
hadd becstelenítsék meg saját tes-
tüket. Isten igazságát fölcserélték 
a hamissággal és inkább a teremt-
ménynek hódolnak és szolgálnak, 
mint a Teremtőnek.” […] 

„Asszonyaik ugyanis a természetes 
szokást természetellenessel vál-
tották fel. Ugyanígy a férfiak is, 
abbahagyva az asszonnyal való 
természetes életet, egymás iránt 
gerjedtek vágyra, férfi férfival 
űzött ocsmányságot. De el is vették 
megtévelyedésük megszolgált bé-
rét.” …Tudjuk, mi lett a vége: Róma 
pusztulása, a Római Birodalom bu-
kása. De fontos leszögezni: ez nem 
a kereszténység csődje. A hitét és 
identitását megtagadó, a termé-
szet törvényeit semmibe vevő, 
megtévesztett tömegek bukása. A 
gőgös, önhitt jóléti társadalomnak 
rá kell döbbennie a sebezhetősé-
gére. A koronavírus-járvány is erre 
figyelmeztet. Mi, keresztények 
azonban a remény letéteményesei 
vagyunk. Bízunk abban, hogy nem 
csak a statisztika, a szociológia 
adatai, a látható, kutatható, mér-
hető folyamatok határozzák meg a 
jövőt. Mi nem hagyjuk ki a képből 
Isten gondviselő szeretetét, aki az 
emberért alkotta a világot, és hisz-
szük, hogy beépít olyan védőme-
chanizmusokat, amelyek segítségé-
vel ellen tudunk állni ennek a pusz-
tításnak.” 
 
Forrás: https://demokrata.hu/
magyarorszag/eddig-es-ne-tovabb-2-
285650/  

https://demokrata.hu/magyarorszag/eddig-es-ne-tovabb-2-285650/
https://demokrata.hu/magyarorszag/eddig-es-ne-tovabb-2-285650/
https://demokrata.hu/magyarorszag/eddig-es-ne-tovabb-2-285650/


 

 

 

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 

Szerkesztő: Baczó Tamás 

Plébánia:  
   1161 Budapest, Templom tér 3.  
   Telefon/Fax: 405-5869 

Derű:  

A tanító néni azt kérdezi –– gyerekek ki tud egy közmondást mondani? 
Pistike jelentkezik.  
“No?” 
„Aki másnak vermet ásik, abba esik be a másik.” 
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Tallózó — Aranyvonat 
Aranyvonat a vasúttörténeti parkban, Ereklyekocsi avatás 2020. au-
gusztus 20-án 

Most érdemes a vasút
-történeti parkba láto-
gatni. Nagy, szabadté-
ri területen, a számta-
lan vonatkülönleges-
ség között ott tündököl 
az igazi szenzáció, az 
Aranyvonat. Nevét on-
nan kapta, hogy 
aranyozott lemezekkel 
fedtek be egy vasúti 
kocsit, mely 1938-ban 
az Eucharisztikus 
Kongresszus alkalmá-

ból készült. Később 1942-ig Magyarország számos helységébe elvitte 
a Szent Koronát és Szent István ereklyéjét, a Szent Jobbot.  

mailto:petrovics.sandor1@t-online.hu
mailto:baczot@gmail.com
mailto:petrovics.sandor1@t-online.hu


 

 

    NEK — legfontosabb hírek 

9 Szentmihályi Életünk 

 2021. szeptember 5–12. között adhat otthont Budapest a katolikus világ-
eseménynek. Mivel a kongresszus eredeti időpontjára, a 2020. szeptember 
13–20. közötti hétre olyan régóta és lelkesen készült a világ katolikus közös-
sége, a szervezők elhatározták, hogy néhány - öt kontinensről meghívott -
előadó, tanúságtevő ezen a héten videoüzenetben ossza meg gondolatait 
az iec2020 YouTube-csatornáján.  

 Hetvenkét Tanítvány Mozgalom Család Munkacsoport Bízd Rá Magad! –
 bátorító üzenettel hozott létre egy weboldalt, ahol a családok mindennapi 
életében felmerülő problémák megoldásához nyújtanak gyakorlati se-
gítséget. A www.bizdramagad.hu oldalon hat életszakasz 12 fő probléma-
körébe rendezve, tematikusan jelenik meg, együtt az ezekben segítséget ad-
ni tudó szakemberekkel, szervezetekkel, jó gyakorlatokkal. Ők mind hosszú 
évek óta nagy szakértelemmel és tapasztalattal segítik, támogatják és gyó-
gyítják azokat, akik hozzájuk fordulnak lelki terheikkel, nehézségeikkel, kér-
déseikkel, aggodalmaikkal. 

 Katekizmus 365 - lelki tréning napi 7 percben 
Kezdetét veszi a NEK negyedik előkészületi éve. Ezt az évet a szeretetből 
és hitből fakadó tettekNEK szánjuk. A NEK Titkárság arra hív minket az 
Eucharisztikus Kongresszusra készülve, hogy olvassuk el együtt egy év 
alatt A Katolikus Egyház Katekizmusát (KEK)! 

2020. szeptember 21-től 2021. szeptember 4-ig, a Kongresszus kezdetéig 
minden napra (a vasárnapokat és a főbb ünnepnapokat kivéve) összeállítot-
tak kb. kétoldalnyi olvasnivalót a KEK-ből. Ennek elolvasása mintegy 7 per-
cet vesz igénybe naponta. Ennyi törődést igazán megérdemel a hitünk. :). 

A KEK elérhető az interneten: https://archiv.katolikus.hu/kek/. Az egész 
évi beosztást innen letölthető nyomtatható formában. Ha szeretnél kapni az 
elolvasandó szöveggel heti e-mailt, akkor itt iratkozz fel, ha naponta, akkor 
itt. A KEK androidos applikáció segítségével is olvashatod: itt. 

 Az Ars Sacra ez évebn szeptember 12. és 20. Között volt. A programokról 
az ars-sacra.hu oldalon olvashatunk. A művészeti fesztivál eredetileg a jövő 
évre halasztott Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus kísérőrendezvénye 
lett volna. A szakrális művészetek alkotói a közönségükön túl Istennel is 
kommunikálnak. Hálaadás vagy épp segélykiáltás formájában megosztják 
vele az ember legmélyebb, szavakkal sokszor ki sem fejezhető tapasztalatát 
az életről és a világról - hangzott el Erdő Péter bíboros megnyitó beszédé-
ben. A főpásztor elmondta: „régi tapasztalat, hogy a művészek Istennek is 
alkotnak.          Baczó Tamás 

https://www.youtube.com/c/52ndInternationalEucharisticCongress
http://www.bizdramagad.hu
https://archiv.katolikus.hu/kek/
http://tar.eucharisztikuskongresszus.com/Olvasnivalo/keknek_tablazat.pdf
https://listamester.hu/forms/fe/3/9/9/3999.html
https://listamester.hu/forms/fe/3/9/8/3980.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.kek
https://ars-sacra.hu/


 

 

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

naprakészen olvashatók: 
 rakosszentmihaly.hu  

Szalézi Szent Ferenc: A kereszt 

 Azt a keresztet, 
 ami most annyira nyomja a válladat, 
 Mielőtt elküldte volna hozzád az Úr, 
 Mindenható szemével megvizsgálta, 
 Szerető irgalmával átmelegítette, 
 Mindkét kezével méregette: 
 Vajon nem nagyobb-e, 
 Nem nehezebb-e a te számodra, 
 Mint amennyit elbírsz ? 

  

Aztán megáldotta 
 Szent kegyelmével, 
 Irgalmával megillatosította, 
 Reád és bátorságodra tekintett - 
 És így érkezett a mennyből a 
"kereszt", 
 Mint Isten köszöntése, mint a te  
 Istened szeretetének irgalmas  
 ajándéka. 
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Keresztjeink - Beszédes utcanevek… 

Ezt a csodaszép keresztet a kerületünkben a Szentko-
rona utca és a Mária utca kereszteződésében talál-
hatjuk. Mily beszédes utcanevek! (A szintén a Mária 
utcában található Szűz Mária szoborról az előző 
számban olvashattunk.) 
A felirat szerint a keresztet Müller Antal állította fel 
1890-ban a villája elõtt, azaz kereken 130 éve, mégis 
nagyon jó állapotú. 
Aki arra jár, mondjon egy fohászt egyházközségünk-
kért! 

Baczó Tamás 

Álljon itt egy ideillő ima: 

    

Derű 

Azt mondja a feleség a férjnek: - Mondj már valamit amitől nőnek érezhetem 
magam! Mire a férj: - Igazad van!  

http:/rakosszentmihaly.hu


 

 

Plébániánk és egyházközségünk lapja, 
a Szentmihályi Életünk a kilencvenes 

évek közepén indult útjára. Azóta ren-
getegen írtak bele cikkeket, küldtek 
fotókat, sokan szerkesztették, lekto-

rálták, nyomtatták, hajtogatták, ter-
jesztették. Ez csak csapatban működ-
het és működik.  

Néha hosszabb-rövidebb ideig, olykor 
évekig szünetelt. A legutóbbi pauzát 
követően éppen 10 éve indult újra a 
lap, hadd emlékezzünk meg erről egy 
szám erejéig aranyba hajló színnel (a 
nyomtatott verzióban nem, csak a 
honlapunkon lehet látni). Az elmúlt 
10 évben 33 lapszám jelent meg, 
mintegy 5000 példányban. 

Az újság külseje folyamatosan válto-
zik, közel 6 éve kisebb méretben, de 
több oldalon olvasható, négy éve kap-

ta a mostani „design”-ját, 3 
éve a címoldal fejléce frissült és ka-
pott új korszerű logót. Hasonló kisebb 
változások a jövőben is várhatók. Ki-

csit lehetünk büszkék is rá, és hálát is 
adhatunk érte az Istennek, mert a plé-
bániák többségében nincs saját készí-
tésű újság, ahol van, ott némelykor 
csak a plébániai hírekre korlátozódik. 

Továbbra is köszönettel várjuk a ked-
ves hívektől a cikkeket, fotókat, ötle-
teket, jobbító szándékú észrevétele-
ket, mert ez egy közös lap, a mi újsá-
gunk, a mi Életünkről szól. Reméljük, 

hogy sokak örömére még sokáig ol-
vashatjuk! 

Szerkesztők 
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Derű:  

Először utazik a székely bácsi a repülőn. Kérdezi a stewardesstől: 
– Mondja kedves, oszt jut-e mindenkinek ejtőernyő? 
– Nem tartunk ejtőernyőt! Miért tetszik kérdezni? 
– Há' csak azé', mer' a hajón is van mentőcsónak, oszt gondolom 
úszni többen tudnak, mint repűni! 

    Apró jubileumunk 
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Cserkész-hirdetések 

A fotóért köszönet Káli Csabának 

 

Örömmel hirdetjük, 
hogy 2020. szeptem-
berétől várunk csapa-
tunkba minden 7 év-
nél idősebb cserkész 
életforma iránt érdek-
lődőt felső korhatár 
nélkül! Sőt idén már 
nemcsak cserkész-
ként, hanem szülő-
ként, középiskolai ön-
kéntes szolgálatos-
ként, támogatóként és 
a népszerű képzése-
inkre jelentkezőként is be lehet 
hozzánk kapcsolódni. 
Minden jelentkezést egységesen 
és GDPR kompatibilis módon itt 
fogadunk: 929szentmihaly.hu/
csatlakozz 
 
A 2020/21-es tanévben kisközös-
ségeink (őrseink) heti rendszeres-
séggel tudnak találkozni a Rákos-
szentmihályi Római Katolikus Plé-
bánián, az Arany János Iskolában 
és a Kölcsey Ferenc Iskolában. A 
Néri Szent Fülöp Iskolában jár-
ványügyi korlátozások miatt az 
első félévben nem lehet őrsgyűlé-
seket tartani, helyette átmenetileg 
a rákosszentmihályi plébánián 
fognak találkozni a gyerekek. 
Aktuális, friss híreinket 
a 929szentmihaly.hu és 
a facebook.com/929szentmihaly ol

dalakon lehet követni. 
 
Cserkészcsapatunk 
háttérszervezetével, a 
Tűzliliom Egyesülettel 
immár harmadik éve 
tartunk LEGO robot 
programozás oktatá-
sokat, melyeket idén 
elhozunk a XVI. kerü-
letbe! A Nemzeti 
Együttműködési Alap 
és a National Instru-
ments támogatásával 

2020. októberében és novemberé-
ben a Szentmihályi Kulturális Köz-
pont János utcai épületében lesz-
nek megtartva a 3 hetes tanfolya-
mok. Minden érdeklődő felső tago-
zatos és középiskolás korú diákot 
várunk szeretettel! 
Részletek és jelentke-
zés: 929szentmihaly.hu/robotika 
 
A cserkészet és robotika iránt ér-
deklődők személyesen is találkoz-
hatnak velünk a szeptember 27-ei 
Szentmihály-napi búcsún felállított 
irodakonténerünkben, ahol ízelítőt 
lehet kapni tevékenységeinkből. 
Addig is hagyományos cserkész-
köszöntéssel kívánok 

Jó Munkát! 
 

Téglás Gergely - Tegger 
cserkészvezető, egyesületi elnök 

http://929szentmihaly.hu/csatlakozz
http://929szentmihaly.hu/csatlakozz
http://929szentmihaly.hu/
http://facebook.com/929szentmihaly
http://929szentmihaly.hu/robotika

