
 
„HA ÉLET ZENGI BE AZ ISKOLÁT, AZ ÉLET IS DERŰS ISKOLA LESZ” 

 
 -írja Ady Endre Üzenet egykori iskolámba c. versében, amely így a tanévkezdő 
szeptember első napjaiban különös aktualitást nyer. Mögöttünk már a gyönyörű 
nyár: egyre később kel föl és egyre bágyadtabban süt a szeptemberi nap, amely 
segíti a diákszíveket megbékélni a gondolattal: újra korán kell fölkelni és 
nekiveselkedni a tanulás nagy odafigyelést kívánó és bizony sokszor fárasztó és 
unalmas munkájára. Minthogy azonban Szent Ágostontól tudjuk, „Non scolae, sed 
vitae discimus”, vagyis nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk, jövője 
érdekében minden diáknak jól és eredményesen kell tanulnia (mert a tudás –
hatalom), hogy majd később a tanultakból megélhessen és munkát találhasson. Ez 
már kisdiákkortól versenyre kényszeríti a gyermekeket: sok a legyőzendő vetélytárs. 
Az eredményes munka Isten áldását, a Szentlélek megvilágosító kegyelmét kívánja 
fölülről, az egyén részéről pedig a kötelességtudásból fakadó teljes és pozitív 
hozzáállást, a fegyelmezettséget és a rendszerességet. Ez elengedhetetlen föltétele 
az eredményes munka elérésének. Ezért szeptember 18-án a reggeli 8-as 
szentmisén hívjuk a Szentlelket, hogy az új tanévben tegye fogékonnyá a diákok 
szívét az új ismeretek befogadására, a pedagógusokét a hatékony tanító és nevelő 
munkához, a szülőkét pedig az együttműködésre kész nyitottsághoz. Életünket nem 
tudjuk elképzelni Isten nélkül. Neki tulajdonítjuk talentumainkat és az általuk elért 
eredményeinket. Ezért a hit- és erkölcstan nem maradhat ki gyermekeink életéből, 
amely a keresztény magatartásforma által ízesíti meg a társadalmat. Ennek heti 
biztos forrása a szentáldozat és a szentségek, különösen a szentgyónás és az 
eucharisztia rendszeres vétele. Kérjük a felnőtteket, hogy mutassanak jó példát 
gyermekeiknek a hiteles keresztény életvitel és a hittanulás által.  

Önkormányzati forrásból festésében részlegesen megújult gyönyörű barokk 
templomunk szeretettel hív és vár mindenkit, kicsiket és nagyokat egyaránt, hogy itt 
keresse a jó Istent, itt emelje szívét és lelkét hozzá, itt dicsérje és engesztelje Őt. 
Aki csak teheti, jöjjön gyakrabban köznapokon is ide, ebbe a szentélybe, hogy élet 
legyen benne: zengje be sok hívő ajk éneke és imádsága, és váljon mindannyiunk 
második otthonává a hideg évszakokban is. A sekrestye-télikápolna és a szentély 
fűtésének korszerűsítését új radiátor beszerelésével dr. Sepsei György József és 
Veres Józsefné 100-100 ezer forintos nagylelkű adományából sikerült megoldani. 
Hála és köszönet nekik. Reméljük, hogy jó példájukat mások is követik és a jövőben 
is meghozzák érte az áldozatot, hiszen más bevételi forrásunk nincs, a kiadások 
pedig nőttön nőnek: közüzemi számlák, érsekség felé befizetendő kötelezettségek, 
meghibásodások stb. Az esztendő utolsó harmada kezdődik. Folytassuk a léleképítő 
munkát Isten áldását kérve önmagunkra, családunkra, plébániánkra és hazánkra. 
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AZ IDŐ ELRÖPÜL 
 

Sok ember azzal tölti az idejét, hogy vágyakozik valami után, amit könnyen 
elérhetne, ha nem töltené idejét vágyakozással. Oliver Wendell Holmes szerint sok 
ember úgy hal meg, hogy tehetségét magával viszi a sírba. Ez nagyon sokszor azért 
van, mert mindig csak készülődtek kiélni tehetségüket, s mire rákerült volna a sor, 
már kifutottak az időből. Tagore írta: „Napjaimat azzal töltöttem, hogy fölhangoltam 
és leengedtem hárfám húrjait, míg azok a dalok, amiket el akartam énekelni, 
bennem maradtak.” 

 
AZ ÚJAN VÁLASZTOTT ÉS BEIKTATANDÓ KÉPVISELŐTESTÜLET 

 
 Süllei László általános érseki helynök úr folyó évi augusztus 24-én kelt, és 
postán csak szeptember 1-én kézbesített levelében közli, hogy a rákoscsabai 
főplébániáról fölterjesztett dokumentum alapján szabályosan megválasztott 
személyeket választásukban és tisztségükben megerősíti és a Testület tagjává öt 
évre kinevezi. 
  
Hivatalból tagja a Testületnek: 
 Galambossy Endre h. esperes, plébános, 
 Dudásné Fekete Imelda hitoktaó, 
 Hajnal Piroska sekrestyés, 
 Szabó Lajos Ferencné kántor, 
 Szmuriga Szilvia irodavezető. 
  
További választott tagok: 
 Horváth Tamás  
 Almási Mihály, Benke Kálmán, Herneczky Balázs, Horváth Ádám, Isóczki 
Attila, Máténé Balogh Katalin, Kiss Zoltán, Mezey Zoltán, Tüzes Marcell. 
  
Póttagok: 
 Dr. Csősz György, Finta Péter, István János, Józsáné Éltető Katalin karitász-
vezető és Kneifel Mihály. 
  
Az új tagok ígéretet tesznek szeptember 4-én de. a 10 órai nagymise keretében 
arra, hogy mindig és mindenben az egyház apostoli célját és érdekeit fogják 
képviselni. Ennek szövege a következő: 
 „Én,…, Isten előtti felelősségem tudatában ünnepélyesen megígérem, 
hogy mint a rákoscsabai főplébánia egyházközségi képviselőtestületének tagja 
életemmel és munkámmal egyházunk javát akarom előmozdítani, erkölcsi és anyagi 
javait védve. Egyházközségünk lelki és anyagi érdekeit figyelembe véve Isten és az 
Anyaszentegyház törvényei szerint akarok szolgálni. Kérem ehhez az Úr Jézus 
kegyelmét, a Magyarok Nagyasszonya, a Boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűz 
Mária, főegyházmegyénk védőszentje, Szent Adalbert és főplébániánk patrónusa, 
Nepomuki Szent János pártfogását, a hívek áldozatos támogatását és egyházunk 
áldását. Isten engem úgy segéljen! Amen. 



 

A MEGBOCSÁTÁS 3. 
 

 A büszkeség. Jézus elvárta apostolaitól, hogy megtanuljanak alázatban 
gondolkodni és élni. A büszkeség vagy a gőg az alázat ellentéte. Sokszor 
büszkeségből nem akarunk valamit elengedni vagy büszkeségből nem akarunk 
megbocsátani, esetleg szolgálatot vállalni. Miért pont én? –tesszük föl a kérdést. 
Inkább valaki más végezze el a munkát. De ha nincs más, nem lesz elvégezve a 
házimunka, az Úr szolgálata vagy a beteglátogatás. Meg kellene találni a módját, 
hogy a büszkeséget és a gőgöt hogyan cseréljük alázatra. Ebben a legjobb példát 
Jézus és apostolai adják. Jézus alázatos maradt, amikor a farizeusok ravasz 
kérdéseikkel zaklatták. Pl. „Szabad-e adót fizetni a császárnak?” Ő pedig alázattal 
felelt: „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, Istennek pedig, ami az Istené!” 
Nem engedte magát belevinni politikai feszültségekbe, hanem mindig az 
alázatosság útján járt. Főleg az utolsó időkben, amikor arcul verték, ostorozták, 
tövissel koronázták, keresztet raktak rá és kigúnyolták.  Ő, akinek hatalmában lett 
volna egy pillanat alatt eltörölnie az egész emberiséget, engedte, hogy így 
megalázzák, mert tudta, hogy ezt kívánja tőle az Atya a mi üdvösségünkért. Le kell 
győznünk a mások fölé kerekedő gőgöt, büszkeséget. Rosszul értelmezve mondják 
ezt önérzetnek. Tévedés! Van helyes önérzet is, ami megkívánja az emberi 
méltóságunkért és hivatásunkért járó tiszteletet, de amikor másokat lenéző, 
erőszakos, szeretetlen módon reagálunk, az nem önérzetesség, hanem kevélység. 
Ráfogjuk, hogy az önérzet miatt járunk el így, holott már régen a gőgösségről vagy a 
büszkeségről van szó. Jézus alázatával tudunk a tökéletesség útján előbbre jutni és 
a gonoszt visszaverni. A gonosz egészen biztos, hogy a kevélysége miatt került ki a 
mennyből. Olyan akart lenni, mint az Isten. Luciferből, a legfényesebb főangyal vált 
sátánná, mert nem tudott alázatos, engedelmes és szelíd lenni. 
 

RECEPT 
 

 Gyümölcsös rizsfelfújt. 15 dkg rizst megmosunk, annyi vízzel tesszük fel 
főni, amennyi ellepi, és kicsit megsózzuk. Ha a vizet magába szívta, ráöntünk fél 
liter tejet, utána közékeverünk 3 dkg vajat. Kis lángon addig főzzük, míg a tejet a rizs 
magába szívja. Három tojás sárgáját 20 dkg cukorral kikeverjük, hozzáadjuk a 
tojások keményre vert habját. Óvatosan beleforgatjuk a kihűlt tejberizst. Egy tűzálló 
tálat kivajazunk, zsömlemorzsával megszórjuk, és a massza felét beleöntjük. 50 dkg 
gyümölcsöt vagy kompótot rásimítunk, majd megszórjuk cukorral és fahéjjal. A 
maradék rizst 1 evőkanál kakaóval összekeverjük, és a gyümölcsre terítjük. 
Közepesen meleg sütőben 35-40 percig sütjük. Málnaszörppel vagy hígított 
kajszibaracklekvárral kínáljuk. Jó étvágyat! 
 

HUMOR 
 

 Professzor a hallgatóhoz: -Mit képzel maga? Az én előadásomon nem lehet 
aludni! –De lehetne, ha egy kicsit halkabban beszélne! 
 Két tanár a tanáriban: -Te Gizi, szépen fejlődik az osztályod! Arra a kérdésre, 
hogy ki volt a legnagyobb királyunk, már csak nyolcan írták, hogy Burger King! 



 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI SZEPTEMBER 3-4-én 
(Évközi 23. vasárnap) 

 
Csak szombat este hirdetni: Ma este kb. ¾ 8-tól rövid orgonazenés áhítatot tart 
Tüzes Marcell. Oboán közreműködik Zászkaliczki András Pál. Maradjatok itt, megéri 
 
1./ Ma új égi közbenjáróval gyarapodik a szentek társasága a már 20 éve meghalt 
Kalkuttai Boldog Teréz anya kanonizálásával, akinek emléknapja szeptember 5. 
 
2./ A mai 10-es nagymisén lesz az új képviselőtestületi tagok beiktatása, eskütétele. 
 
3./ Szerdán a kassai szent vértanúk, csütörtökön pedig Kisboldogasszony tanácsolt 
ünnepe lesz. 
 
4./ Jövő vasárnap tartjuk a szeptemberi nagygyűjtést, számítva bőkezűségetekre. 
 
5./ A hittanosok Veni Sancte tanévnyitóját szeptember 3. vasárnapján, 18-án a 
reggeli 8-as szentmisén tartjuk. Addigra kialakul a templomi katekézis rendje is, 
melyet hirdetni fogunk.                                                                          

 
HETI MISEINTENCIÓK 

 
Szombat 19 h Zs +Bagi Mátyás és +családtagok                                                  É                         
ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP: szeptember 4. 
8 h    M            +Terézia és +rokonok                                                                É                         
 
9 h    G                                   4 fiú és 3 lány keresztelője                                    
 
10 h  G                 Pro populo: élő hívek és jótevők; +Móricz Lajos nevelőapa      É                                                                         

Kedden még nincs szentmise, 20-ától újra lesz! 
Szerda 7 h           +Kramcsák Simonné Ágnes OB. (napi mise; 2-án temettük)   É 
      10.30 h                   +Szűcs Istvánné Anna temetése Újpest-Megyeren            É 
Csütörtök 19 h    Élő Rozália és +Mihály (születésnap)   É    
Péntek 7 h           +Mária Valéria    CS                                 
Szombat 17.30 h                   Fodor Tamás és Hodosy Judit esküvője                   É 
                19 h Zs +Hanák János férj (2. évf.)                                                          É                        
ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP: szeptember 11.  
8 h     M                +Nagy Mária kedvesnővér                                                          É                            
 
10 h   Zs               Élő Mihály és Ibolya hálaadása 52. ház. évf.-n                          É    
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