
 

 

A RÁKOSSZENTMIHÁLYI PLÉBÁNIA LAPJA                              2021. Január 

    Dekrétum a 2021-es Szent József évről 
 150 éve jelent meg Boldog IX. Piusz 
pápa Quemadmodum Deus kezdetű 
dekrétuma, amelyben Szent Józsefet a 
Katolikus Egyház védőszentjévé nyil-
vánította. Ferenc pápa azzal a céllal, 
hogy megerősítse az egész Egyház 
Jézus hatalmas védelmezőjébe vetett 
bizalmát, úgy rendelkezett, hogy 2020 
december 8-tól, amely a dekrétum ki-
hirdetésének évfordulója egészen 
2021. december 8-ig legyen Szent 
József Év. Az év ezen napja Szűz 
Mária - a tisztaságos József jegyese - 
Szeplőtelen fogantatásának ünnepe is.  
A cél, hogy az év során minden hívő 
képes legyen a hitéletét Isten akaratá-
nak tökéletes teljesítésében megerősí-
teni napról-napra, Szent József példája 
nyomán. 
 
Így minden hívőnek - elnyerve Szent 
Józsefnek, a Názáreti Szent Család 
fejének segítségét - legyen lehetősége 
tenni azért, hogy az imádságok és jó 
cselekedetek által korunk súlyos em-
beri és szociális megpróbáltatásai kö-
zepette megerősítésre és megnyugvás-
ra találjon. Az Egyház Tanítóhivatala 
kincsként tekint Szent Józsefre, és 
folytatja gazdagsága régi és új dimen-
ziónak felfedezését. A megkívánt cél 

tökéletes elérésében nagy segítséget 
jelent az Apostoli Penitenciária által a 
Szent József Évre kiáradó búcsúk 
ajándéka, mely Ferenc pápa dekrétu-

mában leírtak 
révén törté-
nik. 
 

A búcsú katoli-
kus bűnbánati 
vallásgyakor-
lat, amely an-
nak az ideig 
tartó büntetés-
nek az elenge-
dése, amely a 
gyónás szent-
ségében már 
föloldozást 
nyert bűnért 
jár. Egyházunk 
tanítása sze-

rint a bűnbánat, illetve a gyónás visszave-
zet a kegyelem állapotába, az isteni élet-
be, viszont a bűn „nyomai”, pl. a kiala-
kult rossz szokások, a vétek negatív követ-
kezményei megmaradnak bennünk és a 
minket körülvevő világban. Ezért szüksé-
günk van a földön vezeklésre, a halál után 
pedig az úgynevezett ideig tartó büntetés-
re, vagyis a „tisztítótűzre”. Búcsút lehet 
nyerni mind magunk, mind elhunyt ke-
resztények számára. (KEK 1471.; CIC 
992-997.) 

       Szentmihályi 

    É l e t ü n k  
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A teljes búcsú elnyerésére alkalma 
van azoknak a híveknek, akik a szo-
kott feltételek mellett (szentgyónás, 
szentáldozás és imádság a pápa szán-
dékára), lélekben elszakadva minden 
bűntől, a Szent József 
Év folyamán élnek az 
alábbi lehetőségekkel: 
Szent József arra hív 
bennünket, hogy fe-
dezzük fel újra az 
Atyához fűződő gyer-
meki kapcsolatunkat, 
újítsuk meg hűségün-
ket az imádságban, 
tudjuk meghallani az 
Istent, és alakítsuk éle-
tünket az ő akarata 
szerint. Teljes búcsút 
nyerhet az, aki leg-
alább harminc percen 
keresztül elmélkedik a 
Miatyánkról, illetve 
részt vesz egy olyan 
lelkigyakorlaton, 
amely Szent Józsefről 
tartalmaz elmélkedést. 
Szent József, mint 
„igaz ember" arra késztet bennünket, 
hogy fedezzük fel a csend, a tisztaság 
és a saját feladataink révén megvaló-
suló kötelességteljesítés értékét. Jó-
zsef teljesen ráhagyatkozva az isteni 
törvényre, példamutatóan gyakorolta 
az irgalmasságot ezért mindazok, akik 
Szent József példáját követve az irgal-
masság testi vagy lelki cselekedeteit 
gyakorolják, teljes búcsút nyerhetnek. 

Szent József hivatásának fő jellemzői: 
a Názáreti Szent Család őre, a Boldog-
ságos Szűz Mária jegyese, és Jézus 
nevelő atyja. Azért, hogy minden ke-
resztény család késztetést érezzen a 
közösség, a szeretet és az imádság 

ugyanezen belsőséges légkörének ki-
alakítására, amely a Szent Családban 
létezett, teljes búcsú nyerhető a rózsa-
fűzérnek a családban, illetve a házas-
társsal való imádkozása révén. 
 
Mindazok elnyerhetik a teljes búcsút, 
akik saját tevékenységüket naponta 
Szent József védelmére bízzák, illetve 
akik közbenjárását kérve fohászkod-
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Fotók: helyihirek.hu 

nak, hogy a munkát keresők megfele-
lően el tudjanak helyezkedni.  
Teljes búcsút nyerhetnek azok a hí-
vek, akik az üldözött Egyházért és az 
üldözés bármely formáját szenvedő 
keresztények helyzetének enyhülésé-
ért fohászkodva elimádkozzák a 
Szent József litániát, illetve elmon-
danak más egyéb Szent József-
imádságot.  
Szent Józsefnek az Egyházra vonatko-
zó egyetemes védelmét újra hangsú-
lyozva, az Apostoli Penitenciária tel-
jes búcsút engedélyez azoknak a hí-
veknek, akik bármilyen jóváhagyott 
imádságot vagy kegyes fohászt vé-
geznek Szent József tiszteletére. Kü-
lönösképpen március 19-én és május 
1-jén, valamint a Szent Család ünne-
pén, illetve minden hónap 19-én, és 
minden szerdán, mely a latin hagyo-
mányban Szent József emlékezetére 
ajánlott nap. 
 
A teljes búcsú ajándéka különöskép-
pen is érvényes az idősek, a betegek, 
a haldoklók és mindazok számára, 
akik jogos okból nem hagyhatják el 
lakhelyüket. Szükséges, hogy lélek-
ben elszakadjanak minden bűntől, 
szándékukban álljon - amint ez lehet-
ségessé válik - teljesíteni a három 
megszokott feltételt, és imádkozzanak 
el otthonaikban egy kegyes imádságot 
Szent József a betegek vigasztalója és 
a jó halál védőszentjének tiszteletére, 
bizalommal felajánlva Istennek saját 
életük fájdalmait és bajait. 
 

Hozzád menekülünk szorongattatásaink-
ban Szent József, és miután már könyö-
rögtünk legszentebb jegyesed segítségé-
ért, a te oltalmadat is bizalommal kér-
jük. 
Arra a szeretetre, amely Isten szeplőte-
len Szűz Anyjához fűzött, és arra az atyai 
érzületre, amellyel a gyermek Jézust 
gondoztad, könyörögve kérünk: tekints 
le kegyesen az örökségre, amelyet Jézus 
Krisztus saját vérén szerzett és védel-
mezz bennünket erőddel és segítséged-
del szükségeinkben.  
„Oltalmazd Jézus Krisztus választott 
nemzedékét, te a Szent Család leggon-
dosabb őrzője!  
Tartsd távol tőlünk legszeretőbb atya, a 
tévelygés és romlottság mételyét!  
Védelmezz az égből legerősebb táma-
szunk a harcban, amelyet a sötétség 
hatalma ellen harcolunk, és amiként 
kiragadtad egykor a kisded Jézust a leg-
nagyobb életveszélyből, úgy védjed meg 
most is Isten szent Egyházát az ellensé-
ges cselvetésektől és minden bajtól!  
Végy állandóan pártfogásodba mind-
nyájunkat, hogy példád és gyámolításod 
által támogatva szentül élhessünk, jám-
bor véget érhessünk, és a mennyben 
örök boldogságot nyerhessünk! Ámen. 

 
Forrás: https://www.liturgia.hu/l/az-
apostoli-penitenciaria-dekretuma-a-2021
-es-szent-jozsef-evre-szolo-kulonleges-
bucsukrol/ 

Szerkesztette: Druzsin József 

https://www.liturgia.hu/l/az-apostoli-penitenciaria-dekretuma-a-2021-es-szent-jozsef-evre-szolo-kulonleges-bucsukrol/
https://www.liturgia.hu/l/az-apostoli-penitenciaria-dekretuma-a-2021-es-szent-jozsef-evre-szolo-kulonleges-bucsukrol/
https://www.liturgia.hu/l/az-apostoli-penitenciaria-dekretuma-a-2021-es-szent-jozsef-evre-szolo-kulonleges-bucsukrol/
https://www.liturgia.hu/l/az-apostoli-penitenciaria-dekretuma-a-2021-es-szent-jozsef-evre-szolo-kulonleges-bucsukrol/
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Ima:  

Uram, Istenem, őrizz meg engem attól, hogy valaha is terhesnek érezzem a 
munkát, vagy kedvetlen legyek hivatásomban. Adj kitartást, örömet, mellyel 
végzem a munkámat, valamint hasznosan, jól gazdálkodjam az idővel, ne 
fecséreljem el haszontalan beszélgetéssel vagy időtöltéssel. Adj nekem oly 
erős szeretetet, hogy az, amit mára rendeltél nekem, ne teher legyen, hanem 
öröm. 

Úton az Eucharisztikus Kongresszus felé 
A tavaszi bejelentés után, miszerint a 

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust 

(NEK) egy évvel halasztják 2021 szeptem-

berére, természetes módon következett 

egy kis tanácstalanság, megtorpanás. 

Tavasszal elrendelt kijárási tilalom nyo-

mán a templomokban sem volt egy ideig 

nyilvános szentmise – pontosabban csak 

online formában; a ter-

vezett Plébániai Napot is 

el kellett halasztanunk. 

A tilalmak egy részének 

nyári feloldása után a NEK-re készülés is 

folytatódott, de másképpen. Tervezéskor 

végig kellett gondolni, hogy a járvány 

visszaszorítását célzó kormányzati intéz-

kedések mellett milyen programokat 

lehet megszervezni, milyen formák a 

legmegfelelőbbek, nyílnak-e ilyen kivéte-

les helyzetben is új lehetőségek. 

  Októberben rövid zarándoklatot 

szerveztünk (ld. Külön írásunkat erről a 

6. oldalon) Rákosszentmihályon, szabad-

téri rendezvényként többen is együtt 

lehettünk, jó levegőn, zarándokolva, 

imádkozva;  

  November végén, Krisztus Király 

előestéjén az immár szokásos szentség-

imádást szerveztük meg templomunk-

ban;  

  Karácsony előtt, decemberben pe-

dig a ‘Szállást keres a 

Szent Család’ alkalmai 

teremtettek lehetőséget 

családok, házaspárok, 

minden bekapcsolódó hívő számára kö-

zös imára, az „Eljövetelre” (Advent) ké-

szülésképpen. Idén szerveztük meg har-

madszor, lásd külön írásunkat a 11. olda-

lon; 

  Végül február közepén a Missziós 

Keresztet szerettük volna vendégül látni 

templomunkban. Az elhúzódó járvány-

helyzet miatt ez úgy tűnik, nem lesz le-

hetséges. 

Baczó Tamás 
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Ez a világ az ördögé! 

Már csak belátod? 

      Jaj nagyon is belátom, 

      De mit tegyek: mégis az én világom! 

      Csak szeretem ezt a szegény világot! 

 

Eh, rúgj belé! 

Maga kereste! Pusztuljon magába! 

Te félreállj! 

      Hiszen már rúgnám rég, - de fáj! 

      Nekem jobban fáj! Mindhiába: 

      Csak az enyém, és csak az Istené! 

 

 

Ej, romban régen, ami isteni! 

Bolond, aki a romokon veszékel! 

Evvel az élve-rothadt nemzedékkel 

Már nincs mit kezdeni! 

      Jaj mérgezettek a kutak! 

      Az Isten hidege megvesz! 

      De indulhatnak új utak! 

      A Csillag Istállót mu-
tat: 

      Bocsássatok a  

 kisdedekhez! 

     Kedvenc verseimből—Sík Sándor: Csillag 

Derű: 

- Anyúúú, tudod, hogy mennyi fogkrém van a tubusban? 
- Fogalmam sincs. 
- A fürdőkádtól a konyháig és vissza! 

- Hallom, ikreid születtek. Gratulálok! Van róluk fényképed? 
- Már mutatom is! 
- Ezen a képen csak egy babát látni! 
- Igen, de a másik is pont ilyen! 

 

A következő szám megjelenése 
áprilisban várható. 

 

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

vagy a baczot@gmail.com cím-
re 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 
   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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Zarándoklat a XVI. kerületben 

 A zarándoklat a NEK tagjainak ötlete alapján született. Célunk a XVI. ke-
rületben, közterületen lévő keresztek felkeresése volt. Imával kísért utunkat a 
világ testi-lelki egészségéért ajánlottuk fel. 

 2020. október 10-én 14.00-órakor, szép napsütéses időben indult el kis 
csapatunk. Az első kereszt, amit felkerestünk, a Szent Korona utca és a Rá-
kóczi út sarkán található. Ezen a helyen eredetileg egy Szentháromság kép 
állt, amelyet 1873-ban Schmiedlechner György – Szentmihály legrégebbi pol-
gára – állíttatott. Az egyházközség - Horváth Zoltán plébános javaslatára - a 
kép befoglaló keretébe 2004-ben Szűz Máriát ábrázoló modern „kerámia ké-
pet” helyeztetett el. Zarándoklatunkhoz időközben többen csatlakoztak.  
 A következő kereszt a Csömöri út és Iskola utca sarkán található, ame-
lyet Payer Wilibald elhunyt fia emlékére emeltetett 1928-ban. Nem hagy-
hattuk ki a Csömöri úti Fájdalmas Szűzanya Kápolna megtekintését sem. Itt 
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rövid imával és énekléssel köszön-
töttük a Szűzanyát. Majd Urbán Gá-
bor atya a kápolna történetét ismer-
tette. Megtudtuk, hogy a kis templo-
mot 1927-ben a Fájdalmas Szűzanya 
tiszteletére szentelték fel. A tulajdo-
nos, a Szervita Nővérek Magyar 
Kongregációja az épületben óvodát 
működtetett. Az épület előtt álló 
szobrokat Bory Jenő készítette, az a 
székesfehérvári építész–szobrász, aki 
a Bory-várat is saját kezűleg alkotta.  
E művésznek a Fiumei Sírkertben 
több síremlék készítése is nevéhez 
fűződik. 
 A következő állomásunk a Má-
ria utca és a Rákosi út sarkán találha-
tó Mária szobor volt. A talapzat fel-
irata: »„Isten dicsőségére és Szűz Má-
ria Magyarország Pátrónája tisztele-
tére” emelte Nagy Ferenc”.« Az erre 
járók szinte minden nap friss virággal, 
és egy-egy fohásszal köszöntik a Szűz-
anyát, ahogy mi is tettük a zarándok-
latunk során. 
 Utunk utolsó állomása a jelen-
legi Ida és Párta utca sarkán található 
Szent Imre templom volt. Hernád 

Sándor atya ismertette a templom 
történetét, majd Ladányi Gergely 
kántor örvendeztetett meg bennün-
ket a templom új elektromos orgoná-
járól tartott ismertetővel. Ezután 
szép egyházi zenét játszott nekünk. 
Sokáig hallgattuk volna még szép or-
gonajátékát, de az idő elszállt.  
 Délután 5 órakor Gábor atya 
szentmisét celebrált a Covid–19-
járványban elhunytakért, a betege-
kért, az orvosokért és az ápolókért. A 
szentmisén már sokkal többen 
lettünk, mint mikor elindultunk. 
  Köszönetemet szeretném kife-
jezni minden résztvevőnek, illetve 
azoknak is, akik bármilyen módon se-
gítettek a zarándoklat megszervezé-
sében.  
 A 2020. évben elmaradt, de ter-
vezés alatt lévő 2021-es őszi lengyel-
országi czestochowai zarándoklatra 
reméljük, hogy már egészségesen, és 
örömmel mehetünk. Erre sok szere-
tettel várjuk zarándok testvéreinket. 

  Pálszabóné Bakos Andrea  

Derű:  

Az ezüstlakodalmon így szól a férj a feleségéhez: 
- Tudod, hogy a házasságunk tulajdonképpen tévedés következménye? 
- Hogyhogy? 
- Amikor annak idején füttyentettem, eredetileg csak taxit akartam hívni. 
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Bemutatkozás: Druzsin József hitoktató—áldoztató 

Katolikusnak születtem egy agglome-
rációs városban a budai oldalon. Pol-

gári családban nőttem fel, mely bol-
dog gyermekkort biztosított számom-
ra. Főiskolásként is-

merkedtem meg fele-
ségemmel, akivel 
közel harminc éve 

élünk boldog házas-
ságban, melyből két 
fiunk született. Felnőtt 

fiainkkal kistarcsai 
otthonunkban élünk, 
de mind Budapesten 

dolgozunk. Feleségem 
szakközgazdász-
bankár, én pedig kato-
natisztként a Hadi-

technika folyóirat katonai szerkesztője 
vagyok. 2000-ben végeztem a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetemen, 

ahol hittanári oklevelet szereztem. 
Hitoktatói szolgálatomat közel húsz 
esztendeig a Mátyásföldi Szent József 

Plébánián végeztem, ahol a felnőtt-
nagyifjúság hitoktatása mellett a bér-
málási felkészítések is a vállalt szol-

gálatomhoz tartoztak. Hosszú évekig 
írtam az egyházközség lapjába, részt 

vettem a közösségi ház kulturális, hit-
életi műsorainak szervezésében és 

lebonyolításában is. 

Hat éve kapcsolódtam 
be a liturgikus szolgá-
latba, mint lektor és 

ministráns, de világi 
áldoztatói engedéllyel 
is rendelkezem. Sza-

badidőmben szívesen 
írok tanulmányokat, 
útleírásokat és életraj-

zokat. Eddig közel 10 
könyv, 25 tudomá-
nyos publikáció és 
mintegy 100 egyéb 

publikáció került ki a kezem alól. 
Családommal egy esztendeje találtunk 
rá a szentmihályi Közösségre, melyet 

a sok ismerős arc és a plébános atya 
kedves személyisége tesz otthonossá 
számunkra. Az oltárszolgálat mellett 

szeretnék a következő tanévtől a hit-
oktatói munkába is bekapcsolódni.  

Személyes kapocs, online kapcsolat 
 Az online tanulás a legtöbb diáknak megpróbáltatás volt, köztük nekünk 

is. Valaki könnyebben, valaki nehezebben birkózott meg a helyzettel. 

 A tanulás ilyen formájában számos hátrányt tapasztaltunk. Nehezen ment 

az időbeosztás, és a számítógép előtti gubbasztás fárasztó volt. A gyerekek 



 

 

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

naprakészen olvashatók: 
 rakosszentmihaly.hu  
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többsége gépfüggő lett (ha addig nem 

is volt az). A szemünket és az ideg-

rendszerünket rombolta a sok moni-

tornézés és a média – ez nagyon za-

varta a hatékony tanulást. Viszont 

pozitívumként elmondhatjuk: egyes 

diákok pont úgy tudtak hasznosan 

tanulni, hogy saját maguk oszthatták 

be idejüket. Jó volt, hogy sokkal több 

idő jutott a családra, viszont a járvány 

miatt kevesebb jutott az egyéb kap-

csolatokra (ismerősök, rokonok, bará-

tok…). Hiányzott a tanárok és az osz-

tályközösség motivációja is. Az on-

line felület, amit mi használtunk, sze-

rencsére megfelelően működött. En-

nek ellenére számos problémába üt-

köztünk a wifi elérhetőségével és az-

zal, hogy kevés volt a számítógép 

(főleg nálunk, nagycsaládosoknál). 

 Összegezve úgy érezzük, milyen 

jó, hogy most tudunk iskolába járni. 

Örülünk, hogy személyesen tudunk 

találkozni másokkal és reméljük, 

hogy minél előbb vége szakad a koro-

navírus járványnak. 

 

Kossuth Mári és Szigeti Anna 

Megújított feszület 

A Rózsa utca – Budapesti út sarkán álló keresztről már 

írtunk egy korábbi számunkban. Sajnos egy közúti fi-

gyelmetlenség (vagy rongálás, ki tudja?) miatt a ke-

resztet meg kellett javítani, környezetét rendbe hozni. 

Végül november 28-án került sor a felújított kereszt 

ünnepélyes megáldására Nagy Zoltán, Urbán Gábor 

plébános és Hernád Sándor diakónus atyák által. Kö-

szönet a kereszt helyreállításáért az önkormányzat-

nak! 

http:/rakosszentmihaly.hu
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Köztéri keresztjeink, szobraink 

Párta utca-Ida utca sarkán álló 
Szent Imre templom kertjében 
egy kedves kis lourdes-i barlang 
indít minket imára, mely 1993-
ban épült a templomkertben. E 
hely emléket állít Szűz Mária 
jelenéseinek, aki az akkor tizen-
négy éves Soubirous (Szent) 
Bernadettnek jelent meg 18 al-
kalommal 1858-ban.  
Ha arra járunk, mondjunk egy 
fohászt Égi Édesanyánkhoz!  Baczó Tamás 

Covid tövisek, covid gyümölcsök  

 Történelmi nyomot égetett be-
lénk ez a 2020-as év, mely nemcsak 
egyéni életünkre, közösségeinkre, de 
a világ minden szegmensére is kiha-
tott. Hogy így megállhat, megdermed-
het az élet, soha nem hittük volna! 
 Hirtelen nem jártak a repülők, 
csendesek lettek az autóutak, ember 
nélküliek az utcák. Lappangó félelem 
járta át a szívünket: eléri-e a beteg-
ség családunkat, gyermekeinket, sze-
retteinket? 
 Lesz-e munka, bevétel, élelem, 
gyógyulás? 
 Dermedtséget hozott életünkbe 
az is,  hogy elmaradtak az erőt adó 
találkozások, a vidám énekkari estek, 
a nevetéstől hangos gitáros-próbák, a 
kultúrális, értékközvetítő, éltető talál-
kozások.  
 Első hullám, második hullám, 

harmadik...? Ha túl leszünk rajta, 
visszatekintve megláthatjuk, mit is 
kaptunk e nagy figyelmeztetés által!?  
 Alighanem mindenkinek - titok-
ban - önmagába kellett néznie: mi 
lesz, ha nekem is mennem kell? Fel 
vagyok-e készülve rá? Mit teszek le 
Őelé, mint életem ajándékát? 
 Ezzel együtt meg kellett látnunk 
végtelen kicsinységünket is, s azt, 
hogy minden eddig evidensnek tűnő 
dolog: kegyelem Istentől!  
 Lám, egy  pillanat alatt minden 
összedőlhet, amit még meg sem kö-
szöntem eddig... 
 Sokunkat egyre komolyabb 
imaéletre hívott az aggodalom szeret-
teinkért, az életekért, a haldoklókért, 
a gyászolókért, az egész összetört 
világért. 
 Megtanulhattunk hálásnak lenni 
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Szállást keres a Szent Család 

Idén video-audio formában „látogattak” 
el a családok egymáshoz, a Szent Család 
elszállásolását kérve, együtt imádkozva, 
fohászkodva, énekelve. Persze, volt ben-
nünk félsz, vajon az online kapcsolat 
mennyire megszokható, használható, elég 
személyes-e a családok imádságos talál-
kozására épülő hagyományhoz. A Szentlé-
lek ismét megmutatta, hogy ahol Krisztus nevében összegyűlnek, ott jelen van Jézus 
és a Lélek kegyelme is. Soha ennyien nem kapcsolódtak be ebbe szép hagyományba, 
tucatnyi család ill. „helyszín” képviseltette magát, így a fohászokat, kéréseket, rózsa-
füzér tizedeket fel tudtuk osztani a becsatlakozók között. Többen is úgy éreztük, a 
fizikai távollét ellenére mélységében tudtuk átélni és tudtunk közösen imádkozni a 
családokért, hálát adni a Kisjézus eljövetelén érzett örömünkben. Ismét mi kaptunk 
kincset.  

Ahogy az előző két évben, most is: hálásak vagyunk a Szentléleknek, a Kossuth csa-

ládnak, és reméljük még többen velünk lesznek jövőre.             A szervezők 

a még tünet nélküli napért, ha nem 
szeretteinkért szirénázott a mentő 
hangja, ha még nem kellett orvoshoz 
menni, ha működött az iskola, ha em-
beri, bíztató szót kaptunk az ország 
vezetőitől, ha valaki megkérdezte, 
hogy vagyunk...esetleg egy levelet is 
írt nekünk. 
 Többszörösen tudtunk örülni 
egy-egy találkozásnak.  Mindannyian 
jobban értékeltük, mikor az Oltári-
szentség előtt lehettünk, de nagy 
ajándék lett minden "maszkos szent-
mise" is, hiszen ott lehettünk, még 
egészségesen! 
 Számomra új és erőt adó él-
mény lett a kis házioltárunk előtt na-
ponta mondott ima és a (most nagy-
raértékelt) Adoremus vezette olvas-

mányok ideje is. Ez időkben éreztük 
meg igazán, milyen áldás imával in-
dulni a napot! 
 Új érték lett, hogy közösségünk 
együtt tudott on-line imádkozni, s így 
készülni Karácsony örömére. 
 Hiszem: mindenkit átformált ez 
az idő. Rajtunk áll, kire hagyatkozunk, 
kit követünk az elkövetkező időkben 
is. Növekedünk, vagy kétségbeesünk 
az idők furcsa jelein. 
 Bíznunk kell: Isten maga a Sze-
retet. Ha behívjuk Őt életünk minden 
részébe, a megpróbáltatás is a ja-
vunkra válik: Hozzá emel, megerősít, 
megtisztít. Mert a cél: Ő maga. 
 

Petrovics Kinga 
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Könyvajánló - Dr. Papp Miklós: A Papp válaszol  

A fotóért köszönet Káli Csabának 

 

Kérdések és válaszok tabuk nélkül (777 

Közösség Egyesület, 2020.  

Kapható: GoodNews, Dob u. 74.) 

A 777 honlapján kérdéseket lehetett fel-

tenni a hit – vallás - egyház témakörök-

ben, - ahogy az alcím is mutatja – tabuk 

nélkül, melyre Dr. Papp Miklós görögka-

tolikus áldozópap, a Sapientia Főiskola 

Morálteológiai Tanszéké-

nek vezetője válaszolt. 

A kérdések valóban szin-

te mindent érintenek, 

ami a ma emberét, ke-

resztényét foglalkoztat-

ják: életszentség, kötele-

ző misére-járás, fogam-

zásgátlás, elváltak új kap-

csolatai, szenvedés értel-

me, túlnépesedés, kitar-

tás nehéz párkapcsolat-

ban, háború, melyben 

embertársaink ellen har-

colunk, homoszexualitás, baj-e, ha egy 

kismama szakmai karriert is szeretne a 

családján kívül, és sorolhatnánk. A vála-

szok a Katolikus Egyház tanításán alapul-

nak, és mindannyiunk számára érthetően 

lettek megfogalmazva. 

A kötet több szempontból is időszerű. 

Sokunknak lehetnek kérdéseink, melyek-

re nem találunk feleletet, vagy csak lus-

ták vagyunk gondolkodni rajta. Sok kér-

dés foglalkoztat bennünket, de kitől, és 

mikor kérdezhetnénk meg? Nekünk, ol-

vasóknak is elgondolkodtató, érdekes, és 

hasznos lehet a kérdéseket és a válaszo-

kat végigolvasni, átimádkozni, rajtuk el-

mélkedni. Természete-

sen egy-egy konkrét 

élethelyzetben a válasz 

többszínűbb, mélyebb 

lehet a kötetben olva-

sotthoz képest. Talán a 

legfontosabb, hogy tud-

juk, Isten irgalmas, és 

szeretete örök, de a sza-

bad döntés a mienk ma-

rad, így dönthetünk jól 

vagy rosszul. Nem baj, 

ha tudjuk, sok helyzet-

ben egy segítő, egy lelki-

atya, egy szakember tud 

adni új szempontokat, fel tud tenni kér-

déseket, és Isten akaratát más nézőpont-

ból tudja felénk közvetíteni. 

Szeretettel ajánlom minden gondolkodó, 

válaszkereső embereknek. 

Baczó Tamás 

https://goodnews.hu/dr-papp-miklos-a-papp-valaszol

