
„Ha életünk középpontja – a szívünk- egészséges és derős, minden rendben van. Az erıs szív 
tud örvendezni, meglátja a jót, a szépet az igazat…”    (dr. Stella Leontin atya)  

 
 

KEDVES  TE STVÉRÜNK !  
 

Szeretettel hívunk a Rákosszentmihályi Egyházközség és a  
Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola közössége részére rendezett  

XIV. Farsangi Bálunkra!  
 

Bál a bányában  
    

címmel vidám estet rendezünk a 
Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskolában. 

(Budapest, Rákosszentmihály Béla u. 23.) 
 

Idıpont: 

2011. március 5. szombat 19 óra 
 
 
 
 
 
 

Aki bennünket elkápráztat ezen az estén: 

Gáspár Balázs 
bővész 

 

A fiúk a bányában dolgoznak  
címő kabaréjelenet mellett 

több, szívet-lelket felvidító mősorszám lesz látható. 
 

Tánczenét játszik a Quo Vadis Együttes 
 

     
 

    

Szerencse fel, jókedvSzerencse fel, jókedvSzerencse fel, jókedvSzerencse fel, jókedvrererere    fel!fel!fel!fel!    
Információ: Petrovics Sándor 06/30-655-92-71 
 
Jegyár: 1000 Ft  

(a címhez illı jelmezben megjelenı vendégeink ajándék tombola jegyet kapnak!) 
 

 Rendezı a Kovász Egyesület 
 

A Kovász Egyesület Hírlevele 2011. február 25. 72. szám 



Kovász Hírlevél 2. oldal 

 

A KA KA KA Kommunizmus 

ÁÁÁÁldozatainak EEEEmléknapja 

 
2011. február 26-án, szombaton 15 órakor 
az árpádföldi Tóth Ilona téren a 
kommunizmus áldozataira emlékezünk. Az 
eseményen a mősort a  Kovász Egyesület 
Irodalmi Csoportja szolgáltatja Dr. Kratofil 
Ottóné tanárnı vezetésével. Megemlékezı 
beszédet tart Szalma Botond a KDNP 
budapesti elnöke. Jelenlétünkkel 
tisztelegjünk a hısök áldozata elıtt. 
 

MMMMindszenty bíborosra 

emlékezünk 
 
2011. március 26-án, szombaton 16 órakor 
a Szent Mihály plébánia közösségi házában 
megemlékezést tartunk a Fıpásztor 
születésnapja tiszteletére. Az esemény 
meghívott vendége Szıke János szalézi 
szerzetes, aki a Bíboros úr emigrációs éveit 
végig kísérte. İ volt, aki a Mindszenty 
Alapítvány vezetıjeként a boldoggá 
avatási eljárását kezdeményezte. A 18 órai 
szentmise után a megemlékezés 
koszorúzással ér véget. Szeretettel vár 
mindenkit a Hittel a Nemzetért Alapítvány. 
 

BBBBeszélgetés a MMMMária RRRRádióban 
 
Április 2-án, szombaton 21 órakor a 
Kovász Egyesület és a Hittel a Nemzetért 
Alapítvány néhány tagja vendége lesz a 
Mária Rádiónak. A mősorban megvalósult 
programjainkról, közösségépítı terveinkrıl 
adunk hírt szép zenék kíséretében. 
 

IMPRESSZUM 
 

Megjelenik 700 példányban 
Felelıs kiadó: Petrovics Sándor 
Tördelı: Petrovics Péter 
Elérhetıség: 
telefon: 0630-655-92-71 
e-mail: kovasz1955@freemail.hu 
 

 

KKKKoncert a megtöretett 
családokért 

 
2011-et Egyházunk a családok évének 
hirdette meg. Egy jótékonysági koncert 
szervezésével azokon a családokon 
szeretnénk segíteni, akik az utóbbi években 
vesztették el házastársukat. 
Kérjük, hogy ötleteitekkel, 
közremőködésetekkel együtt tervezzük 
meg a pünkösdi segélykoncertet! Várjuk 
segítı gondolataitokat a 06-30-655-92-71, 
vagy a kovasz1955@freemail.hu 
elérhetıségre. 
  

NNNNyitott tenyérrel szeretni 
 
„Egy gondoskodó ember egy pillangó 
küzdelmét figyelte, amint épp a bábból 
próbál kitörni. Gyengéd kézzel, 
segítıkészen meglazította a szálacskákat. 
A pillangó könnyedén kiszabadult, ám 
csak verdesett a báb körül, képtelen volt 
elrepülni. Ez az ember nem tudta, hogy 
csak a születéssel járó küzdelem során 
erısödnek meg a szárnyak annyira, hogy 
repülni lehessen velük. Így hát a pillangó a 
földön töltötte rövidke életét és soha nem 
ismerte meg a repülés szabadságát, soha 
sem élt igazán.” Úgy hívom ezt: nyitott 
tenyérrel szeretni. Ez a tudás lassan 
érlelıdött meg bennem, a fájdalmak tüzén 
és a türelem vizén jutottam el hozzá. Még 
ma is tanulom: fel kell szabadítanom, akit 
szeretek, mert ha belekapaszkodom, 
állandóan ellenırzöm, épp azt veszítem el, 
amit megtartani szeretnék… Birtoklási 
vágyammal megrövidítem és korlátozom 
ıt… A legkedvesebb óvó szándékú 
tettemmel is megsebezhetem a másik 
embert.. Amint gyakorlom, már képes 
vagyok ezt mondani annak, akit 
szeretek:szeretlek, értékellek, bízom 
abban, hogy lesz erıd azzá válni, amivé 
lehetıséged van- ha nem állok az 
utadba…. Ezt hívom hát nyitott tenyérrel 
való szeretésnek. Idınként még ma is 
nehezemre esik, hogy ne nyúljak a bábhoz, 
de már sokkal kevésbé , mint régen. 
                                     (Ruth Sanford után) 

 


