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    Keresztényüldözés napjainkban 
 Jézus nem árult zsákbamacskát, 
amikor tanítványait a világba küld-
te: „Ha engem üldöztek, titeket is 
üldözni fognak.” 
Sokan úgy gondolják, hogy a 
keresztényüldözés ideje az első 
két évszázad volt, és ezt a témát 
le is vehetjük a napirendről. Pedig 
a 20. században Krisztus nevéért 
többen haltak meg, mint a keresz-
ténység kezdete óta összesen. 
Gondoljunk a spanyol polgárhá-
borúra, a mexikói egyházüldö-
zésre, a szovjet vallásüldözésre. 
Ma is görcsbe rándul a hívő ember 
lelke, ha Nigéria, Pakisztán vagy 
Szomália kereszté-
nyeiről jön egy-egy 
tragikus hír. „Learatják 
a jámborokat, és 
senki sem figyel rá-
juk.” /Iz,57.1/ 
Nagy szentjeink és 
hőseink a vértanúság 
vágyától indultak mi-
ssziókba, vagy vállalt-
ak gyötrelmes veszé-
lyeket a hitért. Mi 
talán úgy látjuk, hogy 
egy hősi gesztussal 

odadobni az életet még mindig 
könnyebb, mint a mindennapok 
küzdelmében könnyes vértanú-
sággal felőrlődni a hitért, hűségért. 
Pedig a jövő keresztényeinek ilyen 
vértanúság jut: Levetetik nyak-
láncáról a keresztet; megalázzák, 
kigúnyolják, ha bibliára hívatkozik, 
mint a finn politikusnőt; 
bebörtönzik, mint azt az ír tanárt, 
aki nem hajlandó lánynak szólítani 
egy fiút, aki magát lánynak tartja. 
Gyalázzák Jézus személyét és 
mindazt, ami egy hívő embernek 
fontos. 
Nem tudjuk, hogy mi vár ránk, és 
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következő keresztény 
nemzedékre. George bíboros, 
Chicagó érseke mondta 2010 
októberében: „Én ágyban fogok 
meghalni, az utódom a börtönben, 
annak utódja pedig mártírként hal 
meg a köztéren. Utóda felveszi a 
tönkrement társadalom szilánkjait, 
hogy lassan segítsen újjáépíteni a 

civilizációt, ahogy az egyház az 
emberi történelem során oly 
gyakran tette.” 
„Bízzatok, én legyőztem a világot! 
– hangzik felénk Jézus biztató 
szava. És ezen nyugszik a mi 
nyugalmunk, békénk és remé-
nyünk.                                             
                                   Gábor atya 

Az imáról, 2. rész 

Csaba atya Murakeresztúri Regionális 

Szeretetláng Találkozón tartott előa-

dása, 2. részlet 

Az Istennel való kapcsolatbalépés 
nem megy akadálymentesen. Tud-
juk, hogy olykor a telefonkapcsolat 
vagy az interneten való 
kapcsolatbalépés sem megy 
nehézségek nélkül. Így van 
ez az Istennel való kap-
csolatbalépéssel is. Itt is 
van akadály. Mi ez az aka-
dály? Maga az ember 
teste! 
Pál apostol azt írja a 
galatáknak, hogy „a test 
ugyanis a lélek ellen 
tusakodik, a lélek meg a 
test ellen. Ellentétben 
állnak egymással, s így nem 
azt teszik, amit szeretne.” (Gal 5,17) 
Mit jelent ez a mondat, hogy „a test a 
lélek ellen tusakodik”? Azt jelenti, 
hogy a test nem érzi jól magát az 
imádság közben, hiszen az imádság a 
testi megnyilvánulások halálát jelenti: 

a szenvedélyek, a vágyak és az evilági 
ábrándok halálát. Ezért aztán a test 
ezerféle kifogást emel az imádsággal 
szemben. Próbálja elhitetni, hogy 
beteg, fáradt, fáj a feje, sok a gondja, 
vagy most éppen alvásra van 
szüksége. Ha pedig mégis 

megpróbálja rávenni magát 
az imádságra, akkor 
lerövidíti azt. Ha mindezek 
után mégis ragaszkodik a 
napi imája elmondásához, 
akkor meg lankad a 
figyelme, hol ide, hol oda 
csapong elméje, elnehe-
zülnek gondolatai. Egy szó, 
mint száz: a „test” (az 
ember) menekül az 
imádságtól. Ahogy Pál 
apostol találóan mondja: 

a test a lélek ellen tusakodik.  
Az ember menekül az imádságtól. 
Hasonlít a kígyóhoz, amely menekül a 
kígyóbűvölő muzsikájától, próbálja 
„bedugni a fülét”, tudva, hogy ha 
meghallja, elveszett. 
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Fotók: helyihirek.hu 

Ima:  

Uram, már rád találtam, mégsem adtam el mindenem, a rossz szokásaim, 
hibáim, kicsinyességem, melyek gátolnak abban, hogy egészen a tiéd legyek. 
Ne menj el tőlem, legyél segítségem, győzz bennem a rossz felett, mert nem 
vágyok másra, csak hogy a fényed uralkodjék bennem. Köszönöm, hogy kincs 
vagyok a szívedben, segíts, hogy kinccsé váljak mások számára. 

 

Jézus tisztában volt ezzel az      
akadállyal, ezért mondta, hogy 

„szüntelenül kell imádkozni és nem 
szabad belefáradni” (Lk 18,1). 
Viszont nem jönnek elő ezek az 
„akadályok”, ha az ember farizeusi 
módon imádkozik. Milyen a farizeusi 
imádság? Röviden szólva: képmutató. 
A farizeusi módon imádkozó ember 
csak mások tetszését, dicséretét, 
csodálatát akarja elnyerni 
imádságával. Képes akár korán 
felkelni, hogy nyilvánosan elvégezze 

imádságát. Semmi fáradtságot nem 

jelent neki, hogy hosszú időn át 
imádkozzon mások előtt. Miért 
csinálja ezt? Azért, mert önmagát 

akarja megjutalmazni ezzel – a testet 
akarja jutalomban részesíteni. A 
farizeusi módon imádkozóra is 
érvényes az apostol mondása, hogy „a 
test a lélek ellen tusakodik”. A 
farizeusi módon imádkozó nem 
Isten dicsőíti, hanem önmagát. 
Önmegtagadás helyett önistenítést 
gyakorol. Ez olyan öröm, mint 
amikor valaki pénzt gyűjt. A test 
éppen úgy ragaszkodik hozzá, mint 
ahogyan finom falatokhoz szokott 
ragaszkodni. 
Mivel Jézus tudta, mi lakik az ember-
ben (Jn 2,25), előre figyelmeztetett 
bennünket: „Te, amikor imádkozol, 
menj be a szobádba, zárd be az ajtót, 
és úgy imádkozzál Atyádhoz, a 
rejtekben” (Mt 6,6) 
 

Vaslabán Csaba Antal, plébános 

Fotó: vaticannews.va 

„Te, amikor imádkozol, menj be a szobádba, zárd 
be az ajtót, és úgy imádkozzál Atyádhoz, a 

rejtekben” 
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Készítette: Hasznosi Babi 
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   Gárdonyi: Az élet célja 

Az idén október 30-án emlékezünk Gárdonyi Géza halálának 100. 
évfordulójára. Tisztelegjünk emléke előtt Nagy Endre író, újságíró 
soraival: 
„Egyszer egy ebéden összekerültem 
vele. Hárman voltunk, és Bródy Sándor 
hogy kedvét derítse, úgy teregette elébe 
hedonizmusát, mint a tarka brokátokat. 
Előbb az ételeket magasztalta. A vastag 
húsokat, a fűszagú főzelékeket, az 
illatos kaliforniai barackot. Gárdonyi 
savanyúan legyintett: 
-Mindegy, hogy mit eszik az ember. Egy 
sorsra jut! 
Aztán az élvezeti cikkekről zengett 
zsoltárt: a borról, a havanna szivarról, és az italok gyöngyéről, a mokka 
kávéról. Gárdonyi megint csak legyintett: 
-Mindegy, mivel kábítja magát az ember. Önmagától úgysem 
szabadul. 
Végre Bródy rátért kedvenc témájára, a nőkre. Mennyi kimeríthetetlen 
szépség és változatosság. Gárdonyi ráförmedt:  
-Ne beszélj róla! A bűnök kútja! 
Bródy elkeseredve fakadt ki: Se étel, se ital, se nő! Hát akkor mi az 
élet értelme? Gárdonyi lehunyta fáradt szemét és halkan válaszolta: 
-Az életnek egy célja van: hogy az ember lélekben megtisztulva 
örökre megpihenjen Szűz Mária zsámolyánál. 
-Görém! És te hiszel benne? 
-Nemcsak hiszek benne. Látom, érzem, mindig feléje repdesek. – 
felelte.”                                                /Nagy Endre:  Várad-Pest-Párizs/ 

Megosztotta: Gábor atya 

Anekdota:  

Pali bácsinak gyönyörû borzbõr-tarisznya lóg az oldalán. A városban meg is 
bámulják, meg is kérdezik, mert két borz bõrébõl került ki a szép bõrtarisznya. 
- Ugyan Pali bácsi, hogy lehet két borzot fogni? 
- Hogy-e? – veti oda Pali bácsi, - hát megfogok hármat, elszalasztok egyet s 
megvan!...  

gardonyi-eger.hu 
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A hívek figyelmébe ajánljuk a plébánia honlapját, 
ahol a legfontosabb hirdetések, programok 

naprakészen olvashatók: 
 rakosszentmihaly.hu  

Tiszteletem... 
Nagyon megható úti feszület előtt 
imádkozó embert látni. Templomba? 
Annyira azért nem. De a maga 
módján Isten-kereső. Vagy temetési 
menettel 
találkozáskor: 
tudja, hogy 
valamit szoktak 
ilyenkor mon-
dani, de mit is? 
Van aki bic-
cent, van aki 
keresztet vet,  
van aki jobb 
híján susogja: 
Tiszteletem! 
Akár hogy is: közösségi lények 
vagyunk. Ember-voltunk okán is 
ismernünk kellene egymás várható 
megnyilvánulásait. Mi is voltunk már 
hasonló helyzetben. Akarunk valami 
többet adni magunkból, megmutatni: 
értjük a csíziót. Meg tudjuk feszíteni 
erőinket. Hozott értéket hozzátenni. A 
nyári táborunkban senki sem gondolta 
volna, hogy a más mozgású (és így 
más gondolkodású) gyermek végül 
kicsit később, kicsit másként, de 
fölkapaszkodik az erdőszéli feszü-
lethez. Ima száll az esti csöndben. 
Tudunk áldozatot hozni. Van aki 

ráérez és megállapítja: „Nem is olyan 
rossz ez!” Van aki szárnyal s van aki 
szegett szárnnyal gunnyaszt. 
Mindenkinek jut szerep, feladat, ne 

félj! Van aki 
tenni akar. Van, 
aki tud is. Van 
aki kritikus. 
Mindennel. 
Van, aki mer 
álmodni. S 
tudja, hogy az 
álmok előbb-
utóbb valóra 
válnak.  Vagy 
azért mert 

olyan, vagy azért, hogy olyan legyen. 
Van, aki nem érti a főparancs másik 
felét. Még magát se. Akkor meg 
hogyan? Tovább! Őt szolgálva, Őt 
követve. Célirányosan.  Mindig 
jobban megközelítve a célt. Az Ő 
segítségével. Biztos, hogy menni fog! 
Talál-e hitet, ha eljön?! Imádkozva 
dolgozni és dolgozva imádkozni! 
Hálát adva, de tényleg mindenért! 
Törekszem-e arra, hogy meglegyen 
bennem az embertárs, a felebarát, a 
gondolat, a lélek, a testvér iránti 
megbecsülésem, tiszteletem? 

Hernád Sándor diakónus 

http:/rakosszentmihaly.hu
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Csodákat próbáltam: 
arannyal, ezüsttel 
hivtam a népeket, 
jöjjenek énhozzám! 
Hiába, hiába, 
az arany nem kellett, 
az ezüst nem kellett, 
nem jöttek énhozzám. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elmondtam naponta 
tíz hegyibeszédet, 
gyönyörü szavakat, 
igéző szavakat, 
hiába, hiába: 
egy fül sem fülelte, 
egy szív sem szívelte 
a hegyibeszédet. 
  
Tüzet is akartam 
rakni az erdőben: 
nyulacska ne fázzék, 
őzike ne fázzék, - 
hiába, hiába! 
Gyujtófám kilobbant 
és a tűz nem akart 
gyúlni az erdőben. 
  
...S egyszer csak maguktól 
gyűlnek az emberek, 
együgyű szavamtól 
sírásra fakadnak, 
ránéznem alig kell 
s a tűz is felszökken, - 
az Ur áll mögöttem. 

     Kedvenc verseimből— 
Dsida Jenő: Egyszerű vers a kegyelemről 

Szívesen fogadunk írásokat, hogy lapunkat még olvasmányosabbá,    

  tartalmasabbá tehessük. A lap mérete miatt az írások terjedelme jó, ha 

 300 szó alatt marad. Ide küldhető: petrovics.sandor1@t-online.hu vagy  

baczot@gmail.com. Köszönjük! 

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

A 95 éves cserkészcsapat hírei 

Cserkészcsapatunk fennállásának 95. 
évében 50 kiscserkésszel tanyáztunk 
Balatonakalin és 80 cserkésszel tá-
boroztunk az Esztergom melletti 
erdőségben. Ezúton is köszönjük 
mindenkinek a támogatást és hálásak 
vagyunk, hogy közel száz vendéget 
fogadhattunk az emlékév cser-
késztáborának látogatónapján! 

Honlapunk felújítása miatt a nyári 
programjainkon készült fényképeket a 
Facebook oldalunkon lehet megte-
kinteni. 

Emlékévünk további változatos prog-
ramokkal folytatódik! 

Noha sokszáz általános iskolás gyermek 
és pedagógus már a János utcai nyári 
napközis táborokban is találkozhatott 
velünk, idén ősszel is nagy szeretettel 
várjuk a cserkész életforma iránt 
érdeklődő, 7 évesnél idősebb gyere-
keket! 

Október 2-án a Szentmihály-napi 

búcsún, hagyományainkhoz híven 

cserkész sátorral és programokkal várunk 

mindenkit! 

Október 8-án 16:00-kor pedig rend-
hagyó, 95. emlékévünk tiszteletére 
rendezendő évnyitó ünnepségre várunk 
minden érdeklődőt, egykori és aktív 
csapattagot, az ő családjaikat, is-
merősöket, partnereket és támogatókat 
egyaránt! A rendezvény a Szentmihályi 
Kulturális Központban (1161 Budapest, 
János utca 141-153.) kerül meg-
rendezésre. 

További információkat a hamarosan 
megújuló honlapunkon és Facebook 
oldalunkon lehet találni: 
https://929szentmihaly.hu 
https://facebook.com/929szentmihaly 
Jó Munkát! 

Járó Zoltán, segédtiszt 
csapatparancsnok, egyesületi elnök 
jaro.zoltan@cserkesz.hu 
+36307227281 

Az idei nyár sem múlhatott el 
hittantábor nélkül: Nagybörzsönyben 
töltöttünk hat napot,  kicsik és nagyok, 
összesen 36-an. Négy csapatot bíztunk 
tapasztalt és áldozatkész fiataljainkra, 
akik lelkesen terelgették a gyerekeket a 
faluban a kézművesek és templomok 

között, az Ipolyban megmártózva vagy a 
kisvasútról leszállva az erdőn át, sőt a 
számháborúban. Tanultunk szobarendet, 
bátorságot és türelmet,  kézmű-
veskedtünk, kóstoltunk börzsönyi 
lepényt és lekvárt, konyhában se-
gédkeztünk, átéltünk hőséget és záport, 

https://929szentmihaly.hu
https://facebook.com/929szentmihaly
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hangos vidámságot és a 
kápolna vagy a bányász-
templom szent csöndjét, 
igyekeztünk felfedezni Isten
-adta talentumokat egy-
másban és magunkban…
Idén is jó volt együtt, 
köszönjük támogatóinknak, 
hogy segítettek bennünket! 
Most pedig következzék 
Sándor atya verses 
öszefoglalója, mely - mint 
minden évben, most is – 
vidám csokorba gyűjtötte a 
tábor eseményeit:    

Nagybörzsönyi nap 

/Által mennék én a Tiszán dallamára/ 

Mindent bepakoltunk a nagy 
bőröndbe, 

Elmentünk Nagybörzsönybe. 

 

Kirámoltunk, ismerkedtünk, 
játszottunk, 

Még csak el se fáradtunk. 
Erdőszéli kereszthez 
Dimbes-dombos út vezet 



 

 

    

Visszaérve, majdnem öreg este lett, 
Karcsi a nap hőse lett. 
 
Másnap aztán láttunk csipkefaragót, 
Esőverte pincesort. 
Magfaragást és hasonló sok csodát 
Mint mese-kerámiát. 
Agyagoztunk, gyöngyöztünk, 
Fonalaztunk, labdáztunk meg 

fociztunk: 
Így ért véget a napunk. 
 
Újabb napunk templomtúrával 

kezdtük, 
Három templomba mentünk. 
Délután meg itt, a bányász 

templomban 
Szentmisén is részt vettünk. 
Gábor atya misézett, s hozott finom 

dinnyéket.     
De esti kemencés lepényt már 
Velünk nem kóstolta meg. 
 
Által mentünk Vámosmikolára is 
Vagy három-négy órára. 
Megmártóztunk az Ipolyban bokáig, 

Úszni tudók túl-partig. 
Ebéd után  „Ki mit tud?”, 
megmutatta ki mit tud 
Azután meg számháború fényezte 
Izgalmasra a napunk! 
 
Következett az erdei kisvasút, 
Ez az odafelé út. 
Kilenc kilométert gyalogoltunk még 
Ennyi lett a visszaút. 
Aztán a vízimalom jött és utána 

lekvár-lak, 
Végül pedig tábortűzzel zárult be 
Az itteni öt-hat nap. 

Kőröshegyiné Flóra, Kossuthné Zsóka, 

Hernád Sándor 
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Derű:  

Csata után temették a halottakat. Az orvosok előbb megvizsgálták őket: „ez 
meg van halva, ez is, ez is, stb. Ezeket el lehet temetni.” 

Az ide-oda való cipelésben egy baka föléled, látja hogy mi történik körülötte, 
s fájdalmas hangon megszólal: 

- Bajtársak! Ne temessetek el, hiszen még élek! 

Hamar megfelel az egyik egészségügyi: 

- Hallgatsz! A doktor úr csak jobban tudja, mint te. 

    XXIII. János pápa humora  (2. rész)  
Egy bíboros nehezményezte, hogy a vatikáni fizetésemelés 
után az egyik alkalmazott ugyanannyit keres, mint a bíbo-
ros. A pápa azt mondta:„Annak az alkalmazottnak tíz 
gyereke van, remélem, a bíborosnak nincsen.” 

 
Egy este a barátját látogatta meg a Szentlélek Kórházban. 
A nővér, aki ajtót nyitott, így mutatkozott be: „Szentatyám, a Szentlélek 
főnöknője vagyok.” A pápa így felelt: „De jó magának! Remek állás! Én 
csak ‘Isten szolgáinak szolgája’ vagyok.” 

 
Röviddel pápává választása után Róma utcáin sétált. Egy pár jött 
szembe, és ahogy elhaladtak egymás mellett, meghallotta, hogy a nő 
odasúgja a barátjának: „Jó ég, milyen kövér!” Utánuk fordulva 
megjegyezte: „Hölgyem, gondolom, tudja, hogy a konklávé nem kimon-
dottan szépségverseny.” 

 
Egyszer azt írta: „Három dolog viszi romlásba az embert: a nők, a 
szerencsejáték és a földművelés. Apám a legunalmasabbat választot-
ta.” 
 
Amikor már bíboros és velencei pátriárka volt, egyszer azt mondta a 
város egyik gazdag polgárának: „Egyetlen dolog van, ami kettőnket 
összeköt: a pénz. Önnek sok van, nekem semennyi. A különbség az, 
hogy engem egyáltalán nem is érdekel.”  
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Könyvajánló – Vándorfény (szerk. Kindelmann Győző) 

A válogatott novelláskötet hálás 

“műfaj”. Eleve valaki előválogatta, 

kötetbe szerkesztette, azaz a kedves 

olvasóval valami kincset, értéket 

szeretne megosztani. A novella 

valóban szerethető 

forma: ahhoz rövid, 

hogy ne únjuk el, 

vagy, hogy ter-

jedelmes leírásokkal 

nyújtsák a hosszát, 

ahhoz azonban elég 

hosszú, hogy a 

főhőshöz érzelmileg 

kötődjünk, érdekeljen 

bennünket sorsának 

alakulása. 

Egy ilyen válogatás-

ban persze lesz olyan írás, melyet 

nem olvasunk végig, de olyan is, a-

mely miatt úgy érezzük, érdemes volt 

megvenni a könyvet. Ilyen szerencsés 

“szerzeményem” lett a Vándorfény 

(Szent István Társulat 2020, 2500 Ft) 

is. Alcíme - A keresztény világ 

legszebb elbeszélései – sokat ígér, és 

nem is csalatkozunk benne. A 

Vándorfénybe foglalt 18 elbe-

szélésből engem talán Gárdonyi Géza 

írásai érintettek meg a leginkább. 

Néhány regényét mindannyian fel 

tudnánk sorolni (Egri csillagok; A 

láthatatlan ember; 

Isten rabjai; Ida 

regénye), de kevésbé 

ismert, hogy kiváló 

elbeszéléseket is írt, 

ezekből kettőt is 

beválogattak a kötetbe 

(A falábú ember, ill. 

Krisztus bankója). A 

történetek igaz ember-

séget, a mai világban 

háttérbe szoruló érté-

keket közvetítenek. De 

említhetném Dallos 

Sándor Az aszú szőlő novelláját, vagy 

akár Karinthy, Babits, illetve Anatole 

France beválogatott művét is. Nem 

baj, ha másnak más lesz a kedvence! 

Ezt az értékes könyvet jó szívvel 

ajánlom, és tartalmas olvasgatást 

kívánok hozzá! 

Baczó Tamás 
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Kedves Barátaim! 

Esterházy János szoboravatása történt a Felvidéki Ipolybalogon. Ez 
jelentős állomás a boldogavatás útján. 
Erdő Péter bíboros úr áldotta meg az alkotást, majd ünnepi 
szentmise következett. 
Dr. Horváth Attila alkotmánybíró mondott méltató beszédet. 

Üdvözlettel: Petrovics Sándor 

 

A következő szám megjelenése 
decemberben várható. 

 

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

vagy 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.  

    Esterházy János szoboravatása  

mailto:petrovics.sandor1@t-online.hu
mailto:baczot@gmail.com
mailto:petrovics.sandor1@t-online.hu
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Plébániai kirándulás, Székesfehérvár, Nádasdladány 

15 Szentmihályi Életünk 

Plébániai közösségünk hívei - mint minden évben - zarándoklattal 

egybe kötött kiránduláson vettek részt. Így 2022. július 2-án a reggeli 

imádság után busszal indultunk Székesfehérvárra, ahol a Prohászka 

Ottokár templomban Gábor atya által celebrált szentmisén vettünk 

részt. Meghallgattuk a történetét, imádkoztunk Prohászka püspök 

síremléke előtt. Ezután a Bory Jenő által megálmodott fantázia kastélyt 

is megtekintettük, sétáltunk a Bory vár kertjében, ahol az építőművész 

alkototta szobrok találhatóak. A jóízűen elfogyasztott ebéd után a 

Nádasdy kastélyba vezetett utunk, ahol idegenvezetéssel 

körbejárhattuk a kastély termeit. Végül jóleső fáradtsággal, feltöltődve 

tértünk haza. Bár Lauber Lászlóné Magdi nem tudott részt venni a 

kiránduláson, de lélekben velünk volt, és tapasztalatával, valamint 

támogatásával segített nekem a szervezésben, amit ezúton is 

köszönök Neki.                                            Pálszabóné Bakos Andrea 
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Szeretnénk közzétenni pár rövid 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 l 
egy-egy kedves, vicces történet formájában megosztani.  

        Baczó Tamás 

’56 Angyala. A 90 éve született Tóth Ilona köszöntése 

Mégis derű anekdota Hevenesi János (S. J.): 
Miután a Manrézát 1950. májusában elfoglalták az államvédelmisek, 
János a Tolna megyei Medinába került. „Hallom, hogy egy tanulatlan, 
pártérdemekben gazdag fiatalember lett a tanácstitkár Tolnán. A 
tanácsházán lakott. Egyszer, mikor véget ért a munkája, bekapcsolta a 
Szabad Európát. Kikapcsolni viszont elfelejtette a falu több pontján 
működő hangosítókat.... A lényeg: a szegény fiú pár nap múlva újra 
medinai lakos lett...” 

Koszorúzás a Tóth Ilonka téren álló szobornál 

Ünnepi műsor az emlékház udvarán 

Köszöntők: M.Kiss Sándor, Földváryné Kiss Réka 

Fővédnök: Wittner Mária és Kovács Péter 
 

A „Tóth Ilonka ’90” című, kerületi iskoláknak meghirdetett vetélkedő és a 
„Tóth Ilonkával az úton” elnevezésű gyalogló verseny  

eredményhirdetése, díjazás 

Ének: Maczkó Mária Magyar Örökség-díjas népdalénekes 

Vers: Sinkovits Vitay András előadóművész  
Zene: „Musica dolce” trió 

Házigazda: Müller Ildikó és Petrovics Sándor 
Szervezők: KHEK, Tóth Ilonka Szülőházáért Alapítvány 

Támogató: Budapest XVI. Kerületi Önkormányzata 

Időpont: 2022.október 22. szombat, 16 óra Helyszín: Tóth Ilonka Emlékház 
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    Szentmihályi Esték— szept. 24. 16 óra 
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Bemutatkozás—Tóth Jánosné Babika 

  Templomba járunk, látjuk 
egymást, köszönünk egymásnak, 
nevüket is tudjuk, de vajon kik ők? 
Ezeket az embereket szeretnénk 
bemutatni önöknek. Hosszú szol-
gálatuk alatt velünk voltak, ha 
kellett segítettek, beszélgettek 
velünk. Igen, ők azok az emberek, 
akik közöttünk dolgoznak, építik 
Isten Országát szolgálatukkal, 
jelenlétükkel, tevékenységükkel. 
Talán nem tudunk róluk sokat, 
mert egyszerű eminenciásként 
szolgálják Egyházunkat, ember-
társainkat. Ebben a rovatunkban 
időről-időre egy-egy ilyen sze-
mélyt fogunk bemutatni. 
 
  A mostani cikkben bemutatjuk 
önöknek Tóth Jánosné Babikát, 
aki hosszú évtizedes önkéntes 
szolgálatával látta el a rá-
kosszentmihályi Karitász szolgá-
latát. 
Babika, megkérlek mondjál ma-
gadról néhány szót: 

  
  „Budapesten születtem 1944-
ben, a legnagyobb bombázás 
idején szüleim elmondása alapján. 
Édesapám fémöntő mester volt, 
1952-ben TBC-ben elhunyt. A 
Miskolci úti Általános Iskolába 
jártam, iskola igazgatónk Kertesi 
Géza édesapja volt. Középiskolát 
a Teleki Blanka Leány Gimná-
ziumban jeles érettségivel fejez-
tem be. Egyetemi jelentkezésem 
az ELTE Kémia-biológiai szakra, 
túljelentkezés miatt nem sikerült, 
és rossz fényt vetett rám, hogy 
édesapám kisiparos volt. 
Édesanyám itt Szentmihályon a 
Fémöntő és Megmunkáló KTSz-
nél dolgozott, mint MEO-s. A 
Szövetkezetnél ismerkedett meg 
nevelő apámmal, házasságuk 
után Zuglóból - családi ház 
felépítését követően - Rákos-
szentmihályra költöztünk. Első 
munkahelyem a Fémöntő és 
Megmunkáló KTSz-nél kezdődött, 

Oláhfalvi ankdota 

Egy havasalji ember deszkát vivén eladni kisfiával, szekere bedűlt 
a sáncba. Két útitársa odaérkezvén, helyreigaziták a szekeret. E 
szekeres továbbindultában mondá kisfiának: 
- Minket mégis kisegíte a bajból a jószerencse. 
- Minket bizon nem a jószerencse – mondá a fiú - , mert minket 
Pistabáék. 
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mint üzemírnok. Munka mellett 
esti iskolába jártam, a Teleki 
Blanka Közgazdasági Technikum 
ipari tagozatát végeztem el, 3 év 
alatt. Technikusi, könyvelői, 
statisztikusi végzettséget kaptam.  
A technikum elvégzése után a 
Telefongyárban, a Zuglói Bútor-
készítő Szövetkezetnél, a Földtani 
Intézetben dolgoztam, majd az 
MTA-ELTE Geológiai Tudomá-
nyos Kutatócsoporthoz kerültem, 
ahol gazdasági ügyintézői és 
titkárnői feladatokat 
láttam el nyugdíjazá-
somig.  
Férjemet Tóth Jánost 
az új otthonunkba 
költözés után ismertem 
meg, hiszen egy utcá-
ban laktunk. 
Megismerke-désünket 
követő évben 1967-
ben házasságot 
kötöttünk a Szent 
Mihály római katolikus 
templomban. János a 
Baleseti Kórházban 
először Szántó professzor, majd a 
professzor halála után Manninger 
professzor gépkocsi vezetője lett. 
 

  1997-ben nyugdíjazásom után 
sógornőm Tóth Illésné Pannika 
hívta fel a figyelmünket a Karitász 
szolgálatra, mivel akkori mun-
katárs Kerekes József egyedül 
végezte a szolgálatot. 
Mivel férjemet is akkor szá-

zalékolták le betegségei miatt, 
meglátogattuk Józsi bácsit, aki 
örömmel fogadott minket. 1997 
óta szolgáltunk a Karitász 
csoportban, sajnos férjem 2009-
ben elhunyt, így nélküle folytattam 
tovább.    
 

  A karitász szó szeretet-
szolgálatot jelent, igyekeztünk 
szívvel-lélekkel, energiával tenni a 
dolgunkat. Öröm volt számunkra, 
hogy nagyon sok embernek, 
családnak segítségére lehettünk, 

ruhával, anyagiakkal, de első-
sorban szeretettel. Nagyon jó 
kapcsolatom van a templom-
ba járó hívekkel, nemcsak a 
templomban, hanem azonkívül is. 
Jelenleg is kapcsolatot tar-
tok olyan személlyel, aki több éve 
tüdődaganat miatt már nem tudott 
eljönni a templomba és a sze-
retetvendégségre. De minden 
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Plébániai hírek 
 Templomunk búcsúja okt. 2-án lesz, részletek a 4. oldalon 

 Néri Szent Fülöp domborművének megáldása szeptember 24-

én 16 órakor, részletek a 9. oldalon 

 Aki részt venne a Mindszenty József jubileumi engesztelő 

gyalogos zarándoklaton: gyülekező szep. 17-én 3/4 7-kor az 

Örs vezér terén a „Gombánál”. Infó: ld. QR-kód 

alkalommal hálásan köszöni, hogy 
telefonálok, érdeklődöm az álla-
pota felől. Sajnos emeleten lakik, 
a fia gondoskodik róla, nem tudjuk 
őt meglátogatni, mert nem tud a 
lépcsőn lejönni, hogy been-
gedjen.   
 

Férjem leszázalékolása után a 
Néri Szent Fülöp Általános 
Iskolában vállalt munkát, mint 
takarító, portás, anyagbeszerző és 
karbantartó.  A Karitász munkában 
nagyon sok segítséget kaptunk 
Zoltán atyától, Gábor atyától, 
Sándor atyától, aki egyben a 
Karitász vezetőnk is. Sajnos a 
létszámunk egyre kevesebb lett 
tagjaink idős kora, és betegségeik 
miatt. A Karitász munkatár-
sak sokat segítettek a nagy-
családosoknak, az egyedül 
élőknek, látogatással, szeretettel, 
egyéb támogatással. A Szövetség 
utcai Kórház elfekvő részlegében 
lévő betegek rendszeres láto-
gatásával Hernád Sándorné és 
Póczi Jenőné enyhítették a 
betegek magárahagyatottságát. 
Cserhátiné Cservenka Éva idős 

embereket, segített, ellátta őket 
ruhával, tartós élelmiszerrel, 
kedvességgel és napi szinten 
nagyon sok szeretettel.  
 

  Tekintettel a jelenlegi   néhány 
fős karitász tagságra, a pandémia 
miatt nem kellett távoltartani a 
tagokat, hiszen egyéb betegség 
és idős kor megtette a magáét. 
Nem igazán volt mozgás a tagok 
részéről, mindenki félt. Sajnos 
egészségi állapotom romlása 
miatt, Karitász szolgálatomról le 
kellett mondanom. A szolgálat 
folytatását Vermes Dórika vállalta 
el, igyekszem mindenben segíteni 
a jövőben. Isten áldása le-
gyen szolgálatára és egészsé-
gére!” 
 
  Kedves Babika, köszönjük szé-
pen a sok éves Karitász 
szolgálatodat, és jó egészséget 
kívánunk a további munkádhoz! 
 

Szőke István 


