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Az imádságról
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aslabán Csaba plébános atya
a Murakeresztúri Regionális
Szeretetláng Találkozón tartott előadása, 1. részlet

bad belefáradnunk (Lk 18,1). Miért?
Pontosan azért, mert csakis az imádságon keresztül tud bennünket elérni,
csak ez által tudja fölfedni az ő akaraA mai alkalommal az imádságról el- tát.
Az imádság a nap 24 órájának legmélkedjünk. De hát mondértékesebb ideje. Már az is
hatnátok, hogy „Csaba
Isten ajándéka, hogy egyálatya, hát mi imádkozó emtalán élünk. De az imádságberek vagyunk. Mi újat tud
ra fordított idő még inkább
mondani nekünk még az
Isten ajándéka. Az imádimádságról?” Újat talán
ságban Isten megadja azt a
tényleg nem tudok mondakiváltságot, hogy belépheni, de talán tudok olyan új
tünk az ő életébe. Micsoda
szempontot adni, amely
ajándéknak tekintjük, ha
segít elmélyíteni, netán átegy híres ember ránk szán
értékelni eddigi imaéletünnéhány percet, ha betekinket.
tést enged a saját otthonáAz imádság egy találkozás
ba, a saját életébe! Hát akJézussal. A rendszeres és
őszinte imádságnak köszönhetően kö- kor micsoda ajándék az, amikor a világ Teremtője megajándékoz azzal,
zeledni fog az ő akarata és a mi akarahogy az imádság tartama alatt kapcsotunk. Az imádságban
latba léphessünk vele.
Krisztus találkozik
Ha valaki abban a kivelünk, és fölfedi Az imádság egy tatüntetésben részesül,
előttünk
akaratát.
lálkozás Jézussal
hogy a pápa vagy más
Csak az imádságban
állami vezető fogadja,
tud Krisztus közel
a protokollfőnök felkészíti őt a fogaférkőzni hozzánk.
dásra. Elmondja, hogyan fog történni
Krisztus várja a mi imánkat. Az evana fogadás. A tájékoztatás kiterjed a
géliumban kinyilvánította, hogy szüntelenül kell imádkoznunk, és nem sza- legapróbb részletekre is, mint pl. az
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öltözékre. Mielőtt Jézussal kapcsolatba lépnénk az imádságban, ott is vannak előkészületek. Bemegyünk a
templomba és térdet hajtunk, vagy
térdre borulunk hosszabb időre. Ha
otthon végezzük az imádságot, keresztet vetünk. Ezek nem lényegtelen
gesztusok. Így fejezzük ki tiszteletünket Isten iránt, akivel kapcsolatba lé-

pünk az imádságban.
Az Istennel való kapcsolatba lépés
nem megy akadálymentesen. Mi ez
az akadály? Maga az ember teste!
(Erről bővebben a következő számunkban írunk.)
Vaslabán Csaba Antal atya

Szentmise - himnusszal bővítve
Krisztus király ünnepe alkalmából a Köszönjük a csodaszép dallamokat!
gitáros énekkar ismét előadta egyik https://iec2020.hu/hu/hirek-sajto/igazi
tagja, Bácskay Zsolt gyönyörű misé- -mesebeli-koleves-volt-az-egesz
jét. A zeneszerző a művet a NEK alkalmából írt, és különdíjjal jutalmazott “Krisztus, légy velünk!” himnuszával egészített ki.
Hasznosi Mária felvétele
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Ima:
Jézus! Te gondolkozz bennem, hogy világos legyen minden gondom!
Jézus, Te szólj belőlem, hogy igaz és jóságos legyen minden szavam!
Jézus, Te működj bennem, hogy célját elérje minden tettem. Szent
legyen minden munkám, és megszentelt a pihenésem is! Tölts el
magaddal, egészen! Te légy az élet bennem, hogy általam is
megismerjék az emberek a Te végtelen nagy szeretetedet! Ámen

Farsang
Táncolások, bálozások ideje van. Míg dőjel zászlaja alá csatlakozó izgága
el nem közel’g a Nagyböjt. Mi is szer- keveseknek semmi se jó, úgy, ahogy
vezünk persze plébániai farsangot a eddig volt. De ezt olyan harsányan
gyerekeknek. Kicsiknek ó persze akarják ráerőltetni a többségre, hogy
könnyű: mert ott még a jelmez, a já- egyesek már-már el is hiszik: ránk
ték, az édesség, mind-mind pontszer- most
ilyen
világ
következik.
zési lehetőség számba megy. Régeb- „Meghasadnak az evidenciák!”
ben ez társadalmi méretekben is így Pedig (halkan mondom) a felkiáltójel
volt. Amikor még rend volt. Alkalom alatt többen vagyunk. De miért is kelvolt a farsangi
bálhelyihirek.hu
fiúk-lányok megis- lene hagynunk, hogy a fejünkre nőjeFotók:
merkedéséhez. Megsült
nek „ordas esza farsangi fánk. Aztán Uram, kihez mennénk, mék”?! Miért vaböjt jött, meg dolog. hiszen az örök élet igéi gyunk „terhére a föld
Értelmes
életritmus.
száz Ponciusának?”
nálad vannak.”
(Elsőbb a munka s azKérünk, Urunk, setán a szórakozás.)
gíts rajtunk, hogy legyünk többen,
Ez most már kevéssé látszik ilyen sokkal-sokkal többen, akik együtt tuegyszerűnek. Most már elmozdították dunk felfohászkodni hozzád: „Uram,
helyéről a filozófus megfogalmazta kihez mennénk, hiszen az örök élet
Mozdulatlan Mozgatót. (Legalább is igéi nálad vannak.” Hogy elmondhastöbbször képzelték már a történelem- suk egykor vagy máris: „legyen úgy
ben, hogy ez sikerülhet.) Most megint mint régen volt”: a férfiak legyenek
azt képzelik. S ami ezzel együtt jár. férfiak, a nők – nők, s Istenem, a gyeMinden ‘eddig volt’-at megkérdője- rekek - gyerekek, otthon és itthon,
lezni. Vagy minden ‘mindig volt’-hoz egyszóval, minden legyen normális.
ragaszkodni. Két részre szakadt a viHSd (Hernád Sándor diakónus)
lág: kérdőjelre és felkiáltójelre. A kér-
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Ferenc pápa címere
A figyelmesebbek észrevehették,
hogy jó pár hónapja a pápai zászlót
másik címer díszíti templomunkban.
Ferenc pápa címerpajzsa
hasonló a korábbi bíborosi címeréhez: kék alapon
felül
a jezsuita
rend szimbóluma látható,
amelynek Őszentsége is
tagja (sugárzó napkorongon az 'IHS' Jézus nevének görög monogramja, fölötte kereszt, alatta
Jézus keresztrefeszítésére utaló három szeg), a
pajzs alját bal oldalon Szűz Máriát, az
Egyház édesanyját jelképező sárga
(arany) nyolcágú csillag, jobb oldalon
pedig Szent Józsefet, az Egyház patrónusát szimbolizáló nárdusvirág díszíti. Ezekkel a jelképekkel a Szentatya
kifejezi mély tiszteletét Szűz Mária és
Szent József iránt.

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.

A pajzs hátterében Szent Péter kulcsai
keresztezik egymást, fölötte egy püspöki süveg látható három vízszintes
és egy függőleges arany
csíkkal, melyek az egyházfő hatalmára utalnak. A
püspöki süveg az előző
pápa, XVI. Benedek címeréből származik, míg a kulcsok Szent II. János Pál pápáéval egyeznek meg.
A címer alatt idézet olvasható (Miserando atque
eligendo: megkönyörült és
kiválasztotta) Mt 9, 9-ből:
„Meglátta őt Jézus, megkönyörült rajta, és kiválasztotta”.
Baczó Tamás
Forrás: https://
noreg.blog.hu/2013/03/30/
papai_cimerek_4_ferenc_folytatas

A következő szám megjelenése
májusban várható.
Cikkeket, anyagokat a
petrovics.sandor1@t-online.hu
vagy a baczot@gmail.com címre várjuk, köszönettel.
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Kedvenc verseimből—Sík Sándor: Mi hárman
Bús téli dombon állok egyedül.
A völgyön tél halotti fátyla ül.

És egymás mellől el nem mozdulunk.

Csontig verő szél hófelhőt kavar,
Vadul örvénylik néma hóvihar.

Az egyik én, ki ideküldetett
Felhők között mutatni kék eget.

Sehol egy ember. Sehol semmi
A másik ő, a lelkem jobb fele.
nesz.
Itt is velem jár, mint én ővele.
Minden a hó hideg fátylába vesz.
A harmadik az Úr Jézus velünk,
Amerre pillant könnyező szeKi összefogta két meleg kezünk.
mem:
És őrjönghetnek minden viharok,
Fehérség, néma, holt, reményMi hármunk szeme szótlan motelen.
solyog.
Hótorlaszon túl, télviharon át
De nem kacagva: némán, csendeEgymást gyilkolja egy bódult
sen,
világ.
Belülről, mélyről és rejtelmesen.
Embervér áraszt földet, óceánt,
És e mosolyban meghal minden
Égen-földön a sors ekéje szánt.
átok,
Veszett viharban, őrült tengeren, S belénk öleljük a
Pici zöld sziget, ez az én helyem. szegény világot.
Itt vér, vihar elsimul hangtalan,
Mert szívemben Krisztus békéje
van.
Ezen a dombon itt hárman vagyunk,
A hívek figyelmébe ajánljuk a plébánia honlapját,
ahol a legfontosabb hirdetések, programok
naprakészen olvashatók:
rakosszentmihaly.hu
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"Engedjétek hozzám a kicsinyeket!"
Régi szülői vágyunk teljesült Karácsony előtt: egy gyermeksarok.
Templomunk jobb oldalán a Szentírást tartó szekrény mellett egy új
pad található. Az alatta lévő tárolóban hitünk szerinti gyerekkönyvek,
gyermek újságok vannak. A bölcsődés, az óvodás és az kisiskolás korú gyerekek szentmise alatt nézegethetik, magukban olvashatják. Úgy
láttuk, hogy a gyermekek szívesen használják! A szülők pedig egy kicsit jobban be tudnak lelkileg kapcsolódni a szentmisébe.
Köszönjük, hogy Gábor atya engedélyt adott erre a kis olvasósarokra!
Szeretnénk
kérni,
hogy szentmise végén a szülők a sarkot rendben hagyják
ott, visszatéve a pad
alatti tároló részbe a
könyveket, újságokat.
Vigyázzunk
együtt templomunk
rendjére!
Kerüljenek közelebb
a gyerekek ez által
is az Úrhoz, hitünk
világához!
Áldott legyen az Úr!
Hasznosi Babi, Petrovics Kinga és
Schüszterlné Tékár Betty

Mégis! - derű
Érdemes lenne közzétenni pár írást, milyen üldözéseket szenvedtek el a kommunista üldözés idején (1948-1989) a papok, apácák, szerzetesek, de még
annál is érdekesebb, hogyan maradtak egyenes derekúak, hűségesek Istenhez, és tartották meg a humorukat is. Ezt a “mégis derűt” szeretnénk a következő számokban egy-egy kedves, vicces történet formájában megosztani.
Baczó Tamás
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Mégis derű anekdota Bálint Józseftől (S. J.):
A hetvenes évek miskolci hitéletét jellemzi ez a kitalált anekdota: A Mindszenti templomban a vasárnapi fél tizenkettes mise az ifjúsági szentmise,
amely mindig tele volt fiatal egyetemistákkal. Egyszer a műegyetem párttitkára megkérdezte az egyetem rektorát: „Tudja, Rektor úr, hogy hány egyetemista jelenik meg a vasárnapi ifjúsági misén a Mindszenti templomban?” Válasz: “Igazán nem tudhatom, mert én mindig az első padban ülök, és nem
szokásom mise közben hátra tekingetni!”
Megemlékezés a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján
2022. február 25-én pénteken 16 órakor kezdődik rendezvényünk a
Tóth Ilonka Emlékházban. (Árpádföld, Állás utca 57.)
Koszorúinkkal a mártír medika és a Szentmihályi Per áldozatai előtt is tisztelgünk, akik leszármazottai közül többen a mi templomunkba járnak.
Mindenkit szeretettel vár a Tóth Ilonka Szülőházáért Alapítvány

Elsőáldozóink
A 2021-es évben a májusra tervezett elsőáldozás a járvány miatt októberre
tolódott. Ezek a gyerekek februárban kezdték a felkészülést, majd tavasszal
és nyáron kényszerpihenőt
Pálvölgyi Tibor felvétele
tartottak, és ősszel jutottak el
oda, hogy – immár negyedikesként – elvégezzék első
szentgyónásukat és okt. 17én szentáldozáshoz járulhassanak. Annál nagyobb volt az
örömük, hála Istennek, hogy
kitartottak!
Kossuth Mihályné Zsóka

Szentmihályi Életünk
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Regionális Szeretetláng Imatalálkozó Murakeresztúron
..., ahol találkoztunk az igazi, összetartó szeretettel.
2021. augusztus 21-én kora reggel Vaslabán Csaba atya meghívására Urbán Gábor atya és Hernád Sándor
diakónusunk vezetésével plébániánk
számos hívével és a Szeretetlángengesztelőkkel elindult buszunk Murakeresztúrra, imádkozva, énekelve,
beszélgetve, nagy szeretetben!
Megérkezvén, Csaba atya várt már
ránk a bevezető útnál híveivel és a környező falvakból érkező zarándokokkal.
A délelőtti program Csaba
atya köszöntőjével kezdődött és szentmisével fejeződött be, ahol a jelenlévő
négy atya közül Gábor
atya volt a főcelebráns. A
szentbeszédben mély, tanulságos szavakat hallhattunk. Ezt követően igazi
meglepetésben volt részünk: az ottani
hívek finom, horvát ebéddel és rengeteg süteménnyel vendégeltek meg
minket.
Ebéd után népviseletbe öltözött gyere-

kek elmondták Murakeresztúr történetét, majd horvát és magyar dalokat
adtak elő népi hangszerek kíséretében.
Műsoruknak nagy sikere volt,
s kérésükre végezetül együtt énekeltünk velük.
A délutáni program Csaba atya értékes
tanításával folytatódott, majd Sándor
atyánk által tartott szentségimádással,
szentségi áldással fejeződött be.
Mindannyian lélekben feltöltődve,
mosolyogva szálltunk le
itthon a buszról, s tértünk
haza családunkhoz.
(A jól sikerült együttlétünkhöz a sofőrünk is sokban hozzájárult előzékenységével, segítőkészségével, kedvességével! Köszönet érte!)
Maradjunk továbbra is
szeretetben,
imában
együtt!
Szűzanyánk, áraszd Szeretetlángod
kegyelmi hatását nemzetünkre és az
egész emberiségre!
Tolvaj Irénke

Plébániai hírek
•
•
•

Köszönet a cserkészeknek a karácsonyi díszítés és a betlehemes elbontásában való segítségért!
Február második hetétől elindul az elsőáldozók felkészítése. A vasárnap reggel 9 órai szentmise után lesznek a foglalkozások
A hónap közepén a jegyesoktatások is elindulnak. Kérjük a házasulandókat,
hogy keressék meg Gábor atyát, egyeztessenek vele az alkalmas időpontról!
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Bátorság és hitvallás: ezen múlik a jövőnk
Sokszor mondjuk: minden rosszban van
valami jó. Számunkra a járvány pozitív
hozadéka az volt, hogy megtanultunk
otthon gyertyát gyújtva, napi evangéliumot olvasva együtt imádkozni.

De mélyre nézve csak egy igazság van:
Krisztusé.

Az
1938-as
Eucharisztikus
Kongresszus után - szinte csodaként túléltük a nagy világégést. A most, 2021Kis házioltárunk egyik oldalán ott vannak ben, megtartott világtalálkozó ismét
mindazok, akik számunkra égi közben- óriási isteni szeretetkiáradással erősített
járók: édesanyám, ll. János Pál pápa, meg minket!
Charbel atya, Mindszenty bíboros atya, Dr. Csókay András idegsebész így
másik oldalán Pio atya arcképe és tőle fogalmaz: "Erre a fajta örömcunamira
egy hazánkra vonatkozó jövendölés...
gondolhatott Pio atya, mikor jövendölt
Végigtekintve a 20. századot, valóban
már az is óriási ajándék, hogy nem
szűntünk meg létezni, pedig akkor
is hatalmas támadások érték országunkat….

az
országunkról Európa és a világ
számára…” (Magyarország egy olyan
kalitka, melyből egyszer egy gyönyörű
madár fog kirepülni…) “Hatalmas
Szentlélek kiáradás készülődik hazánkFájdalmasan látjuk, hogy míg a ll. ból! Milliónyi lelki galamb fog kirepülni,
világháború csak fizikai megsem- hogy végre elkezdjük valóra váltani Pio
misülésünkkel fenyegetett, a kom- atya jövendölését..."
munista uralom a nemzettudatot, a csa- Most sorsdöntő választás előtt állunk.
ládot és a gyermekek lelkét akarta elven- Kulturális, civilizációs és szivárványos lelki
ni tőlünk, sikertelenül. Szerencsére akkor átrendeződés vár ránk, ha nem jól döna fejekben - lelkekben még tisztaság volt. tünk! Mindenki Isten előtti felelősEz segített átvészelni a kor tévtanait.
sége, hogy döntését Krisztus hitében
Két
évtizede
azonban
ennél átgondolva hozza meg, és úgy nyilvánítsa
nagyobb veszély jelent meg Európában: is ki! Rajtunk, milliónyi mustármagon
most a nemzet, a család, a hitünk és múlik a jövő!
legfőképpen gyermekeink lelke a "Testvéreim! Pótolhatatlanok vagytok
tét. Ennek a támadásnak a középpont- Európa újraevangélizációjában! Senki
jában áll hazánk.
nem pótolhat Titeket! Bátorság a léthez!
Sokan "alszanak" és elfogadók lettek Bátorság Jézus megvallásához!" - kiáltja
hiszékenységük miatt, mert a sátán nagy lelkünkbe a szeretett idegsebész.
trükkje az, hogy a "jó" képében mutatja Tegyük meg, amit tennünk kell: menjünk,
magát. Elfogadás, szeretet, emberi jogok, és április 3-án válasszuk az Életet!
minden tekintélyt leromboló relativizPetrovics Kinga
mus...
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Vigadó – kiállítással, vagy anélkül
A Pesti Vigadóban három
Ami engem személyesen
kiállítást is meg lehetett
nagyon megfogott, az egy
tekinteni augusztus eleje
szobor
volt
(Timothy
és szeptember 19. között,
Schmalz kanadai szobrász
melyeket a NEK apropójáműve, a Hajléktalan Jézus).
ból állítottak össze. Az
Egy hajléktalan fekszik egy
‘Orcád világossága - A göutcai padon, arca nem látrögkatolikus egyház műszik, mert a kapucni eltavészete Magyarországon’,
karja. Kit vélünk látni benaz ’Ezerarcú szeretet - A
ne? … Csövest? Narkóst?
Római Katolikus Egyház
Iszákost? Munkakerülőt?
szolgáló szeretetéről’, az… Lehet. De lehet, hogy
Fotó:
vigado.hu
az Karitászról, és a
nem, csak elbánt vele az
’Legyetek tanúim - Nemélet. Nincs rajta cipő, és a
zetközi Eucharisztikus
lábfeje meztelen. Rajta
Kongresszus Budapesten
Jézus két szent - szegek
1938-ban’ voltak láthatók a Vigadó 5. és ütötte – sebével. “Bizony mondom nek6. emeletén.
tek, amit e legkisebb testvéreim közül
A kiállítások mostanra már bezártak, de eggyel is tettetek, velem tettétek” (Mt
egy élményt megosztanék velük kapcso- 25, 40). Lehet, hogy így kellene néznünk
latban. A Karitász kiállításában kelleme- minden elesett társunkra, bennük Isten
sen csalódtam. Színes, sok érdekes infor- “képét” meglátva, akikért Jézus ugyanmáció, kép és videó volt megtekinthető. úgy kereszthalált halt.
A Vigadóban mindig vannak kiállítások. Persze gondolhatjuk, hogy
ugyan, ki jár manapság kiállításokra
(nem kezd kimenni a divatból?)?
Pláne egyháziakra… A választ nem
tudom, de azt igen, hogy nem bántam meg, hogy a feleségemmel ellátogattunk oda. A Vigadó pár éve
újult meg, minden részletében eleFotó: iec2020.hu
gáns, csodaszép, sőt lenyűgöző. Ha
nekem nem hisznek, nézzék/
nézzétek meg 3D-ben, virtuális sé-
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tán
https://www.mma.hu/static/
vigadopano/, vagy a képgalériában
https://vigado.hu/galeria. Már ezért
érdemes elmenni.
A Vigadó (V., Vigadó tér 2., vigado.hu/
fooldal) 6. emeleti tetőteraszról pedig
igencsak pazar a látvány a budai Dunapartra, a Gellért-hegyre, a Várra.

Baczó Tamás
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Fotó: vigado.hu

XXIII. János pápa humora (1. rész)
Van-e a pápának humora? Azt hiszem, nem szerepel a
felvételi követelmények közt. XXIII. Jánosnak mégis volt.
Íme néhány példa:
Régebben, amikor a pápa a vatikáni kertekben sétált, a
turisták nem mehettek föl a Szent Péter templom kupolájába, mert onnan lehetett látni a pápát. XXIII. János eltörölte a tilalmat,
ezzel az indokkal: "Majd megpróbálok illedelmesen viselkedni!"
1. Rögtön a megválasztása után visszavonult, hogy felvegye Róma
püspökének hófehér reverendáját, ahogyan azt a hagyomány megköveteli. Igen ám, de az előre elkészített három reverenda egyike sem
volt jó a méretére. Mindenki roppantul zavarban volt, az új pápa viszont mosolyogva így szólt: „Már látom, hogy a szabók nem engem
akartak pápának!”
2. Egy kórházlátogatás alkalmával megkérdezte egy kisfiútól, mi szeretne lenni, ha felnő. A gyerek azt felelte: vagy rendőr vagy pápa. „A
helyedben a rendőrséget választanám – mondta a Szentatya. – Pápa
akárkiből lehet, nézz csak rám!”
3. „Éjjelente gyakran felébredek, eltöprengek a világ súlyos problémáin, és elhatározom, hogy mindezt el kell mondanom a pápának. Aztán
másnap, mikor felébredek, rájövök, hogy én vagyok a pápa.”
4. Amikor egy riporter megkérdezte, hányan dolgoznak a Vatikánban,
János pápa állítólag így felelt: „Nagyjából a fele.”
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Csoda a Városligetben
Örömmel ajánljuk családi programnak a most januárban, a Magyar Kultúra Napján átadott Magyar Zene Házát a lebontott és
romjaiban otthagyott Hungexpo
épület helyén, a Városligeti tó közelében.
A sebzett tér teljesen megújult: az
üvegpalotát fák koronája szakítja
meg, s teszi légiessé. A gyerekek
örömére már kint is lépten-nyo-

mon zenélő játékok várják a kis
látogatókat.
Tervezője a japán Fujimoto Sou,
aki ezzel a kortárs művészetben
világszinten nagy elismerést arató
alkotással ajándékozta meg a magyarokat.
A számtalan program három szinten hívja a látogatókat. Videó itt.
Petrovics Kinga

A három király útja
Idén a környékbeli iskolák lelkes hittanosai is készültek egy pásztorjátékkal, melyet
szokás szerint szenteste délutánján mutattak be a templomban. A szereplők száma a
próbák alatt is egyre nőtt, így végül 45 fős gárda adta elő a szent család, a királyok köztük Heródes -, a pásztorok és angyalok történetét. A járvány ellenére megtelt a
templom, így a pásztorjáték révén is sokan vittük haza szívünkben a Karácsony
örömét! Képek itt.
Kossuth Mihályné Zsóka

