
 

 

A RÁKOSSZENTMIHÁLYI PLÉBÁNIA LAPJA                              2021. Június 

    A Szent József-évről 
 

F 
erenc pápa 
2020. dec-
ember 8-án 

kelt Patris corde 
kezdetű levelével 
Szent József-évet 
hirdetett. 
Szent József liturgi-
kus ünneplése a kö-
zépkorban kezdő-
dött, kötelező jelleg-
gel 1621-ben – te-
hát 400 éve – került 
a naptárba. 150 éve, 
1870-ben nyilvání-
totta IX. Piusz pápa 
az egyház védőjévé. 
Ezek a kerek évfordulók indokolják 
ezt a megemlékező évet.  
Templomunkban márciusban az oltár 
sarkán helyeztük el Szent József szob-
rát, hogy figyelmeztessen minket 
azokra az erényekre, értékekre, ame-
lyeket Ő képvisel számunkra: a feltét-
len Isten iránti bizalomra, a másokat 
tisztelő tapintatra, gondoskodó szere-
tetre. 

Hagyományosan a 
szerdai nap a szent 
József köszöntésé-
nek napja, ezért 
szerdánként este a 
szentórában mindig 
elimádkozzuk a 
Szent József-litániát. 
Ez az év alkalom ar-
ra, hogy megtanul-
juk és egyénileg is 
dúdolgassuk a Szent 
vagy Uram énektár 
213. számú énekét: 
„Áldunk Isten jó 
szolgája…” 

 
Egy jezsuita költő, Rozmán János vers-
részletét idézem ide /Szent József igaz 
férfiú/: 
  Keleti pálma üdesége rajta; 
  zsoltáros lelkét elárulja ajka: 
  kincsei alapja! […] 
  Útján kíséri: Liliomos Asszony! 
  Őrzi, hogy róla szirmot ne szakasszon 
  földi kéz hervasztón. 
  József, a Férfi csodaszemmel látott: 

       Szentmihályi 

    É l e t ü n k  

Kép: gimnazium.jezsu.hu 
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  örült, hogy Mária „asszonyok közt  
 áldott” 
  szilárdan megállott. 
  Szent Férfi, József, taníts minket arra: 
  boldogságköntöst nem a világ varrja, 
  az csak széjjel marja. 

  Égi terveknek szilárd szívvel éljünk, 
  s hogyha sötétül ránk a földi éjünk, 
  Hozzád mi elérjünk!  

                                                                        
Gábor atya 

 

Elsőáldozóink 

A pandémia mindannyiunk életét kizökkentette a normál kerékvágásból. Az 

elsőáldozásra készülőkét és felkészítőikét talán még jobban. Akik a karantén-

előírások miatt nem tudtak tavaly ősszel a többiekkel elsőáldozáshoz járulni, 

azok számára tavasszal folytatódott a felkészítés és május 30-án vehették 

magukhoz a legszentebb Eucharisztiát. Örvendjünk velük együtt, foglaljuk 

imáinkba őket és felkészítőiket, Gábor atyát és Gabi nénit! 

Fotó: Maróti Gabi 
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Fotók: helyihirek.hu 

    Ő az 

„Aki hallgat az evangéliumban és aki-
ről hallgat az evangélium.” Szent Jó-
zsef alakja megihletett már festőt, 
szobrászt, népművészt –– zeneköltőt 
nem annyira –– pedig micsoda harmó-
niákkal lehetne ellen-pontozni József 
életének alakulását. Egy fontos mon-

datot mégis leírt róla az evangélista: 
„igaz ember volt.”  (Mt 1,19) Az igaz 
emberről azt gondoljuk, hogy minden-
kihez jól viszonyul, általában jól viszi 
dolgait, kiáll igazáért, ha házas, min-
dent megtesz családjáért, megtalálja 
mindenkivel a hangot, kitalálja min-
den helyzetben a megfelelő megol-
dást, sikert sikerre halmoz a munkájá-
ban, magához szigorú, mással elnéző, 
ideális munkatárs, csupaszív kollegia-
litás elöljáróhoz és beosztotthoz –– és 
mindenekelőtt szerető minta-férj és 
gondoskodó családapa, aki játszi 
könnyedséggel tölt be minden szere-
pet, mindig derűs, haragosa sincs és 

„még az epéje sem keserű”. Ez persze 
mind igaz lehet. (Túl-idealizáltan, ta-
lán még hit nélkül is.) Az igazság bib-
liai fogalma azonban egy kicsit más: 
az Istennel való találkozáson alapul. 
Aki találkozik Istennel, az más ember 
lesz. A megtérés, az Istenhez fordulás, 

a feltétel nélküli Istenre-
hagyatkozás embere lesz. Ez 
mutatkozik meg Szent József 
életében, amikor nem omlik 
össze, amikor egy világnak kel-
lene összeomlani benne. Életé-
ben mindig jelen van a végtelen 
bizalom: „a nem értem, de meg-
teszem, tudom is én –– de elfo-
gadom, Isten tudja!” A furcsa 
hír hallatán angyali megerősítés-
re mégsem fél feleségül venni 
Máriát, a népszámláláskor sza-
bálykövető, a meneküléskor ta-

lálékony, a 12 éves Jézus kijelentését 
föl sem éri. Hallgatagsága megfontolt, 
felelőssége sziklaszilárd, fontossága 
rejtett, de mindig érezhető. Mert már 
tudja és elfogadja: mekkora kincs van 
rábízva kicsi fiában. Először csak sej-
ti, később biztosan tudja már, hogy a 
mindenség alkotóját neki kell ember-
ségre, mesterségre nevelni. S lelkében 
mosolyog a világon, akik csak mind-
közönséges családnak látják őket: Jé-
zus és Mária van rábízva. Józsefet a 
megtiszteltetés büszkesége tölti el. S 
tölti be mindennapjait munkájában, a 
megélhetés előteremtésével. Ettől 
olyan emberi ember, hogy mindenki-

Kép: 777.blog.hu 
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     nek példaképe lehet. Ferenc pápánk meghirdette, hogy tekintsünk Józsefre 
ebben az egyházi évben. Meg a családokra. Mennyit merítünk a Szentcsalád 
életéből? Mennyire alkalmazzuk Szent József erényeit mindennapjainkban? 
Hogyan tudnánk átérezni: miért is védőszentje egyházunknak is, miben követ-
hetnénk jobban példáját, hitét, bizalmát és igaz voltát, Istennek átadott életét 
minden várt és minden nem számítható helyzetben, rendíthetetlenül béketűrő 
nyugalmát –– az ő „igaz”-ságát.   „Az igazság gyümölcsét békében vetik el 
azok számára, akik békét teremtenek.” (Jak 3,18) 
 

Hernád Sándor diakónus 

NEK hírek 

 Jó hírt szeretnénk megosztani az olvasókkal! Lesz NEK, mégpedig szept-
ember 5. (vasárnap) és 12. (vasárnap) kö-
zött. Rengeteg, a Kongresszushoz kötődő, 
esemény mellett az Ars-Sacra hét színes 
programjait is látogathatjuk. 

 Ez lesz talán a legnagyobb egyházi szervezésű eseménysorozat az 1996-os 
pápalátogatás óta, mely természetesen nem valósítható meg a mi segítsé-
günk nélkül. Önkéntes segítségre buzdítunk mindenkit, fiatalt és lélekben 
fiatalt, hogy ezen a héten pár napot vállaljon el. Biztosan egy életre szóló, 
szép élményekben lesz része! A plébániáról is többen ott leszünk, várunk! 
Jelentkezési határidő jún. 24.! Bővebb info: https://www.iec2020.hu/hu/
onkentesseg, regisztráció: https://onkentes.iec2020.hu/. 

 Regisztráció: Több program (a Kongresszus programjai a Hungexpón, a 
Forrás-pont Ifjúsági Est) csak regisztráció, valamint részvétel(i jegy) igény-
lés után látogatható, de a kezdő, a szombati és záró szentmisék esetén is 
ajánlott, hogy a résztvevők létszámának megfelelően készülhessenek a 
szervezők (legyen elég szék, WC., szervező, stb.). Ha a regisztrációhoz se-
gítséget kérne (vagy bármilyen NEK-es kérdése lenne), keresse bátran 
Hasznosi Babit (06203647033) vagy Baczó Tamást (302972756). 

 Programról: https://www.iec2020.hu/hu/program 

https://www.iec2020.hu/hu/onkentesseg
https://www.iec2020.hu/hu/onkentesseg
https://onkentes.iec2020.hu/
https://www.iec2020.hu/hu/program
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Hozzád, Veled, Neked, 
Mondani egy utolsó éneket, 
Imában ömleni Eléd, 
Legutolsó, de hűséges cseléd...! 

De jaj! ha nem igaz! 
Szobám csupa por, 
Kertem csupa gaz, 
Csupa lelógó tört faág, 
A templom messze, a könyv 
nehéz, 
Ólomcsizmában toporog az ész. 
És mégis, mégis, Ő van itt, 
Immár tőlem el nem veszik. 
Nap nap után, éj éj után 
Én Téged hívlak, Miatyánk. 

De mire jó 
Egy lámpástalan rádió? 
Hogyan szólítsam az ég Urát 
Egy siketnéma Miatyánkon át, 
Ha szói közül minden második 
Alattomosan elrejtőzködik! 
Bénult napokon, izzadt éjeken 
Az értelem is értelemtelen, 
Értelemtelen és imátalan, - 
Magam vagyok, egészen egyma-
gam. 

De talán mégis volna valami 

Helyettem hinni, vallani, 
Nevemben felimádkozó 
Karikás kis szentolvasó, 
Egyetlen társam aki vagy, 
Karikagyűrűm, el ne hagyj! 

De nem hagytalak-e Téged el én, 
Szómmal, amelyből kialudt a 
fény? 
Szívemmel, amely 
csupa seb, 
Elmémmel, amely 
űrnél üresebb? 
S nem hagytam-e 
el Veled együtt 
Azt, 
Aki az űr fölött virraszt? 
Mit felelek, hisz nem tudok felel-
ni: 
Mit felelhet a Mindennek a sem-
mi! 
Akarom élni az egész hitet, 
Szeretni, ahogy Isten szeret, 
És bízni, bízni akarok, 
Abban, amit a Krisztus hozott. 
Nem érzem, nem is gondolom, 
De akarom, akarom, akarom. 
 

     Kedvenc verseimből—Sík Sándor: A néma Miatyánk 

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

naprakészen olvashatók: 
 rakosszentmihaly.hu  

http:/rakosszentmihaly.hu
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„Megfogyva bár, de törve nem….” 
Az elmúlt időszak minden közösséget megviselt. Nem volt lehetőségünk sze-
mélyes találkozásokra, pláne nem együtt éneklésre. 

Éppen ezért örömteli hír, hogy a Szent Mihály kórus május 26-án ismét pró-
bálhatott a közelgő Úrnapjára. Sajnos van, aki már mennyből erősíti a tenor 
szólamot. Dernovics Misitől tavaly el kellett búcsúznunk. De a közös éneklés 
az újra kezdés reményét hozta el nekünk. Hála legyen érte Istennek!  

Hasznosi Babi 

Fotó: Hasznosi Babi 



 

 

7 Szentmihályi Életünk 

 

 

 Anekdota:  

Volt egyszer egy vidéki városban két testvér: Duska Mihály és Duska Pál. Mind a 
kettő baromorvos volt és egy házban lakott. 

Hivataluk tudatása végett festettek házuk elé egy címert; hogy a parasztok, akik ol-
vasni nem tudnak is, megértsék, egy beteg lovat, meg egy beteg tinót, s illendően a 
nevüket hozzá: Duska Mihály, Duska Pál baromorvos testvérek. 

Amint kiakasztották a címert, másnap beállít hozzájuk egy vidéki atyafi szűrben, ta-
risznyában. 

– Hát mi a belépés? 

– Micsoda belépés? 

– No, hogy mit kell fizetni az embernek, amiért megmutatják azt a csudát? 

– Miféle csudát? 

– Hát ami itt van a címeren hirdetve. 

– Hát mi van ott a címeren hirdetve? 

– No ott az van hirdetve, hogy egy ökör meg egy ló testvérek, egy anyátul valók. Én 
azt szeretném látni, ha öt garasba kerül is. 

Duska Mihály és Duska Pál mindjárt letöröltették a címerről azt az ökröt, meg a lo-
vat. 

Köszönet... 
Örömmel közöljük a kedves hívekkel, hogy a járvány időszaka alatt, 

amikor nem volt program a plébánián, sikerült felújítani a közös-
ségi nagytermet. A parketta felújítása, tisztasági festés több, mint 
egymillió forintba került. Köszönet azoknak, akik a pandémia ideje 
alatt is megtalálták a módját, hogy anyagi támogatásukat eljuttas-
sák a plébániára. 

A Szent Korona utca és a Rákóczi utca sarkán álló fülke egy nagyon 
régi vallási esemény emlékét őrzi: itt állítottak fel egy a Szenthá-
romságot ábrázoló képet az első pusztaszentmihályi búcsú emlé-
kére, amely 1873-ban volt. A közelmúltban SÜTŐ LAJOS bácsi egy 
szép rácsot készített a fülke elé. Hálásan köszönjük a plébánia ne-
vében.  
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Szentmihályi Esték - Váradi Anna: Idővándor  

könyvbemutatója 

Szentmihályi Esték programsorozat újraindul a pandémia után! Első alkalom-
mal, június 19-én Váradi Anna könyvbemutatójára kerül sor. Böjte Csaba test-
vér ajánlásával: 

"Nagy tisztelettel ajánlom Váradi 
Anna évszázadokat átívelő, mégis 
modern hangvételű munkáját. A 
múltból erőt meríteni, annak hibái-
ból tanulni, bölcs dolog. Tisztán lát-
ni, hogy összefogásból, becsületes, 
szorgalmas munkából hogy virágzik 
fel évtizedekre drága szülőföldünk, 
a Kárpát-medence, s ugyanakkor 
látni azt is, hogy a széthúzás mennyi 
fájdalmat okoz, és hogy teszi tönkre 
a mi drága hazánkat. Igazából min-
dig minden, mindennel összefügg. E 
könyv célja, hogy ezeket a búvó patakként, a történelem hatalmas sziklái kö-
zött eltűnő és megjelenő kapcsolatokat, összefüggéseket feltárja, bemutassa. 
Érdemes manapság Anna ezen értékes könyvét lapozgatni, mert fehéren, fe-
ketén láthatóvá válik, hogy a jó, bátor, hősies tettek, akárcsak a bűnös árulá-
sok, gyáva meghunyászkodások, nemtörődöm közömbösségek mindig meg-
termik a maguk gyümölcsét. Az elvetett mag a múltban is és ma is megsoka-
sodik, az elvetett mag természete szerint. 

Számomra e könyv olvasása nemcsak múltunk érdekfeszítő bebarangolását 
jelenti, hanem a holnap építéséhez is erőt, muníciót jelent. 

Őszinte tisztelettel, Csaba testvér" 

Szeretettel várunk mindenkit - a járványügyi előírások betartásával - a Szent 

Mihály Templom Közösségi termében (XVI. Templom tér 3.) június 19-én, 

szombaton 16 órakor! 
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2021. június 21-én egy repülőgép 
száll fel Budaörsről, fedélzetén az Ol-
táriszentséggel és egy pappal, hogy 
két nap alatt körberepülve az orszá-
got, Krisztus védelmébe ajánljuk Ha-
zánkat a járvány megszűnéséért és 
az Eucharisztikus Kongresszus lelki 
sikerérét. 

A repülő 21-én 10 órakor száll fel, 
érinti a főváros budai oldalát, 
majd Vác, Visegrád, Szécsény, Zá-
hony érintésével Debrecenbe ér-
kezik. Onnan Makón át Szegedre 
ér. Másnap Mohács, Máriagyűd, 

Pécs, Szombathely, Sopron, Hegyes-
halom, Esztergom, Budapest budai 
oldalát érintve ér vissza Budaörsre 22
-én 17 óra után. 

A hívek imáikkal kísérhetik az utat. 

    Áldás Magyarországnak 

    Úrnapja... 
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A hónap szentje— Josemaría Escrivá de Balaguer   

Josemaría 1902. január 9-én a spa-
nyolországi Aragónia tartománybeli 
Barbastro-ban született, katolikus 
családban. Fiatalon elkötelezett hívő-
vé vált, 1925-ben szentelték pappá. 
1928-ban Madridban megalapította 
az Opus Dei nevezetű lelkiségi moz-
galmat, melynek szervezetét 1951-
ben ismerte el a Szentszék és 1982 
óta személyi prelaturaként működik 
(különös lelkipásztori, illetve missziós 
feladatok ellátására bizonyos társa-
dalmi csoportok körében az Apostoli 
Szentszék által alapított, saját, a pápa 
által jóváhagyott szabályzattal rendel-
kező szervezet). Ő alapította meg 
1943-ban a Szent Kereszt Papi Társa-
ságot is. 1975. június 26-án hunyt el 
Rómában. II. János Pál pápa 1992-ben 
boldoggá, majd 2002-ben szentté 
avatta. Emléknapját halála napján, 
június 26-án tartják. 

Josemaría Escrivá 1930-ban azért 
hozta létre az Opus Deit, hogy a min-
dennapi munka megszentelése által 
minden társadalmi osztályon belül 
előmozdítsa az életszentség keresé-
sét és az apostolkodást a világban, 
anélkül hogy az embernek meg kelle-
ne változtatnia családi állapotát. A 
munka és a mindennapi életkörülmé-

nyek lehetőséget jelentenek az Isten-
nel való találkozásra, arra, hogy fele-
barátainknak szolgáljunk, és hogy a 
társadalmi viszonyok javításához hoz-
zájáruljunk. Az Opus Dei szorosan 
együttműködik a helyi egyházakkal, 
és azok számára, akik lelki életüket és 
a hit terjesztésében való közreműkö-

désüket meg kívánják újítani, lelki 
képzést (előadások, lelkigyakorlatok), 
illetve lelkipásztorok által nyújtott 
segítséget biztosít. 

Néhány gondola a prelátustól: 

„Ne feledd: Isten temploma vagy. A 
Vigasztaló a lelked mélyén él: halld 
meg, és légy fogékony szavára… Ne 
akadályozd a Vigasztaló munkáját: 

Kép: hu.wikipedia.org 
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Derű:  
Először utazik a székely bácsi a repülőn. Kérdezi a stewar-
desstől: 
– Mondja kedves, oszt jut-e mindenkinek ejtőernyő? 
– Nem tartunk ejtőernyőt! Miért tetszik kérdezni? 
– Há' csak azé', mer' a hajón is van mentőcsónak, oszt gondo-
lom úszni többen tudnak, mint repűni! 

egyesülj Krisztussal, hogy megtisztulj, és hogy vele együtt éld át a sértéseket, 
a köpéseket, a pofonokat…” 

Ima nélkül a cselekedet halott, „az áldozat adja meg az ima értékét… Első az 
ima, aztán a vezeklés. Harmadik… a cselekvés. Az ima lelkünk épületének 
alapja.”  

„Ha nem tagadod meg önmagad, sosem válhatsz imádságos lélekké.” Mind-
az, ami nem visz közelebb Istenhez, „gátol felé. Ragadd meg, és hajítsd mesz-
szire az akadályokat.”  

A lelkiismeret-vizsgálódáskor visszatekintve a múltra, tévelygéseinkre, nem 
siránkoznunk kell… „Tanulj inkább belőle, hogy új termést hozhass.” Tisztán-
látást kell kérnünk az Úrtól, hogy mutassa meg hibáink, bűneink gyökerét. 

Az elhatározásainkban következetesnek kell lennünk, hogy a fájdalom 
„örömteli békévé válhasson”.  

Az életszentség nem elvont fogalom csupán, hanem a keresztény élet célja 
és mindenki számára elérhető valósága. Senki nincs kizárva belőle. „Nem 
fontos, hova születtél, milyen társadalmi réteghez tartozol, mi a munkád, 
mennyit keresel, vagy éppen milyen sebeket hordozol … – egy valami szá-
mít: Isten azt szeretné, hogy ott kövesd az Ő akaratát, ahol éppen vagy.” 

„Keresd Krisztust! Találd meg Krisztust! Szeresd Krisztust! Három világos 
cél. Megpróbáltál már legalább az első szerint élni?” 

Források: https://hu.wikipedia.org/wiki/Josemar%C3%ADa_Escriv%C3%
A1_de_Balaguer, ill. https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Opus_Dei 

Petrovics Kinga és Baczó Tamás 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Josemar%C3%ADa_Escriv%C3%A1_de_Balaguer
https://hu.wikipedia.org/wiki/Josemar%C3%ADa_Escriv%C3%A1_de_Balaguer
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Opus_Dei
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Nemzetközi katolikus óvoda és gimnázium a kerületben? 

 
MEGHÍVÓ 

NEMZETKÖZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS ÓVODA A XVI. KERÜLETBEN 
 
 
 
 

 

„ÓVODA         →         ÁLTALÁNOS ISKOLA         →         GIMNÁZIUM” 

Ezen oktatási láncolat része a mindenki által elismerésre méltó módon  

működő Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola. 

És e láncolatot kívánjuk folytonossá tenni katolikus gimnázium és óvoda élet-
re hívásával. Így Budapest keleti felén is lehetővé válik gyermekeink számára 

biztosítani a keresztény oktatást-nevelést az ovitól az érettségiig, hogy a  
keresztény erények életeszménnyé válhassanak a jövő ifjúsága életében. 

A leendő gimnázium célja a magas szintű oktatás, művészeti és zenei képzés, 
rendszeres sportlehetőség biztosítása és több idegen nyelv kiemelten haté-

kony oktatása anyanyelvi tanárokkal. 

Első nyilvános tájékoztató: 

2021. június 26-án 11 órakor 
a Szent Mihály Plébánia közösségi termében (XVI., Templom tér 3.) 

Az érdeklődőket a kertben ebéddel várjuk! 

Kérjük, hívja azon ismerőseit is! Jövetelének szándékáról és az Ön-
nel érkezők létszámáról okvetlenül kérjük visszajelzését! 

 

 

     A szervezők: Dr. Mazzuchelli Szaniszló atya,  valamint 
Subertné Haála Judit  -  Ramón Gomez-Rodulfo  -  Petrovics Sándor  -   

Rafael de Castro  -  Rezsabek Gyula 

Házigazda: Urbán Gábor plébános atya 

Visszajelzését a +36 30 203 8885 számon vagy  
a gyula.rezsabek@bilfinger.com email címen várjuk. 

mailto:gyula.rezsabek@bilfinger.com
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    Akiért a harang szólt... 

1920. június 4-én írták alá a trianoni 
palotában azt a Magyarországot ha-
lálra ítélő békediktátumot, melyről 
csak 1990 óta emlékezhetünk meg 
nyilvánosan.  

2010-ben, az akkor választást nyert 
kormány a döntés soha nem múló 
fájdalmát úgy foglalta törvénybe, 

hogy a gyász, az örökre elvesztés ér-
zését megfordította, s e napot a Nem-
zeti Összetartozás Napjává nyilvání-
totta. Bizony, joggal történt ez a felis-
merés, hiszen ezt a nemzetcsonkítást 
kevés nép élte volna túl!  

Ám, ha – Isten kegyelméből - mégis 
élünk, össze is kell tartanunk elszakí-
tott nemzettestvéreinkkel! Lélekben, 
imában, baj esetén segítségnyújtás-
sal, élő kapcsolatok kialakításával, 
ünnepeink közös átélésével, a nem-
zettudat átadásának kötelességével 
utódaink számára: ez mindannyiunk 

felelőssége. Akkori híradás szerint:     
„A budapesti templomokban meg-
kondultak a harangok, a gyártelepek 
megszólaltatták szirénáikat, és a bor-
zongós, őszies levegőben a tovahöm-
pölygő szomorú hanghullámok a 
nemzeti összeomlás gyászát jelen-
tették.”  

A harangok most is megszólaltak az 
akkori, végzetes aláírás perceiben, de 
most napsütésben, messze hangzón 
templomunk tornyából. Fél perc múl-
tán Sashalom őrt álló haranghangja 
fonódott össze a miénkkel, s szálltak 
együtt a ragyogó ég felé…  

Milyen öröm, hogy ma már egy má-
sik, lágyabb hang is kicsírázhat lel-
künkben: a hálaadásé! Mégis élünk, 
mégis itt vagyunk! S egyre erősebben 
hisszük, Istentől rendelt hivatásunk 
van: a lelki- szellemi válságban vergő-
dő világban Szent István országának 
élnie kell!  

Imádkozzunk sokat Magyarország 
nagyhatalmú védangyalához erőt kér-
ve a megtéréshez, s hogy e kicsi nem-
zet valóban JEL lehessen a világ meg-
mentésére, ahogy azt szent Pio atya 
jövendölte…  

Petrovics Kinga 



 

 

 

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  
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Köztéri keresztjeink, szobraink: Mária kerámia 

Keresztjeinket bemutató sorozatunk 
végén templomunkhoz legközelebbi 
kedves helyhez látogatunk képzelet-
ben. A Szent korona utca és Rákóczi 
út sarkán eredetileg Szentháromság 
kép állt, melyet Schmiedlechner 
György még 1873-ban , Szentmihály 
egyik legrégebbi polgára, molnár-
pékmester, volt nemzetőr (?) állítta-
tott az első pusztaszentmihályi búcsú 
emlékére, amely 1873-ban volt. 1933-
ban Beroll Mátyásné férje emlékére a 
fa szerkezet helyére műkő talpazatot 
csináltatott. Az egyházközség, Hor-
váth Zoltán plébános javaslatára a 
befoglaló keretbe 2004-ben Szűz Má-
riát ábrázoló „modern” kerámia ké-
pet helyeztetett. 2021-ben Sütő Lajos 
egy szép rácsot készített a fülke elé.  

Baczó Tamás 

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


 

 

15 Szentmihályi Életünk 

    Cserkésztáborok 

Kedves Cserkészek, Szülők! Kedves Érdeklődők! 

Idén nyáron a járványügyi korlátozások feloldásának megfelelően várunk 
Benneteket kiscserkész és cserkész táborainkba. Ezeken kívül pe-
dig ajánlunk még néhány tábort nem csak cserkészeknek. Az alábbiak-
ban összeszedtünk minden információt a nyári programokról. 
  

Csapatunk táborai: 

Kiscserkész tanyázás 

Időpont: 2021. július 19-23. 
Helyszín: Pap-sziget 
Részvételi díj: 23.000 Ft 
Programfelelős: Baczó Domonkos őv. 
További részletek: https://bit.ly/3wQs3G1 
Részvételi díj támogatást tagdíjat fizetett tagoknak lehet kérni a honlapra va-
ló belépés után: 929szentmihaly.hu/kerelem 
 
Cserkésztábor 

Időpont: 2021.07.08-17. 
Helyszín: Mátraalmás-Szuha 
Részvételi díj: 23.000 Ft (június 20-ig befizetve) 
Programfelelős: Járó Zoltán st. 
További részletek: https://bit.ly/3fHzjhF 
Részvételi díj támogatást tagdíjat fizetett tagoknak lehet kérni a honlapra va-
ló belépés után: 929szentmihaly.hu/kerelem 

 

Ajánlott táboraink: 

Napközis táborok 

Egyesületünkkel a XVI. kerületi napközis táborokban csütörtökönként 10-15 
fő részére tartunk robotika-cserkész programot. A pontos dátumokat ha-
marosan közöljük. Erre a programra külön jelentkezni nem lehet, csak a nap-
közis táborba való jelentkezést követően a szervezőknél. 
Időpont: 2021. június 21. - augusztus 27. között heti turnusokban 
Helyszín: Szentmihályi Kulturális Központ (1161 Budapest, János u. 141.) 
Részvételi díj: 14.000 Ft/fő/hét 
Programfelelős: Téglás Gergely st. 
További részletek: https://bit.ly/2RcNaTI 
 
+ Nyári munkalehetőség 18 éven felülieknek! 

https://929szentmihaly.hu/cb-profile/72-baczo-domonkos
https://bit.ly/3wQs3G1
https://929szentmihaly.hu/egyesuletunk/tamogatast-kerek
https://929szentmihaly.hu/cb-profile/95-zoli
https://bit.ly/3fHzjhF
https://929szentmihaly.hu/egyesuletunk/tamogatast-kerek
https://929szentmihaly.hu/cb-profile/39-tegger
https://bit.ly/2RcNaTI
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A fotóért köszönet Káli Csabának 

 

Ha már elmúltál 18 éves és szeretnél ilyen tábori napokat vezetni nyári mun-
kaként, akkor jelentkezz a tanulmányi ösztöndíjunkra itt: https://
bit.ly/3vOeN4A 
Mágikus jógatábor 
Időpontok: 2021. július 5-9 és július 12-16. 
Helyszín: Árpádföldi közösségi ház (1162 Budapest, Menyhért utca 6.) 
Részvételi díj: 28.990 Ft  (részletfizetésre is van lehetőség) 
Kedvezmények: cserkészeknek, testvéreknek 
Programfelelős: Kovács Viktória őv. 
További részletek: https://www.facebook.com/magikus.gyerekjoga 
 
Jó munkát! Jó táborozást! 
 
Csapatvezetőség 
Egyesületi elnökség 

Ima:  

Istenem, minden a végtelen szeretetedből származik, ezért mindenért hálát 

adok. Hálás vagyok azért, amit adtál, s amit elvettél. Hálás vagyok jó 

képességeimért és gyengeségeimért egyaránt. Hálás vagyok az örömért és 

szenvedésért. Hálás vagyok segítségedért és életem nehéz helyzeteiért. 

Hálás vagyok irgalmadért, s azért, hogy üdvözíteni akarsz. Uram, taníts meg 

hálásnak lenni! Taníts meg észrevenni a legkisebb dolgokat is az életben, 

akár tőled, akár embertársaimtól kaptam azokat! Taníts meg arra, hogy a 

hálámat mindig ki tudjam fejezni! 

https://bit.ly/3vOeN4A
https://bit.ly/3vOeN4A
https://929szentmihaly.hu/cb-profile/102-viki
https://www.facebook.com/magikus.gyerekjoga

