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Sármellék iskola udvar
2013. szeptember 28-29.

2013. szeptember 28. szombat
13:00 Szüreti Felvonulás (indulás ÁMK parkoló)
15:30 Refolk
16:00 A sármelléki óvodások műsora
16:30 Shipkerózsika színjátszó csoport szüreti morzsái
17:00 Zala Néptáncegyüttes
18:00 TEKI LALA
19:00 Testvértelepülésünk, Csernáton táncosai
20:00 MAGYAR RÓZSA
21:00 Ruined Breed of Pandora
22:00 Szüreti Bál a Gábor és Tamás zenekarral

2013. szeptember 29. vasárnap
17:00 Varázshangok családi játszóház
19:00 Csernátoni és sármelléki néptánc
21:30 Szent Mihány napi Tűzgyújtás
Közben: Belecsapunk a Lecsóba!
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Szent Mihály napjához gondolatok
A katolikus hagyomány szerint Szent Mihály (Mihály arkangyal) egyike a 7 arkangyalnak (főangyalnak), ő a mennyei
hadak nagy vezére és győztes harcosa.
Ünnepnapja szeptember 29. (a VI. századtól tartják.) Jelképe
hatalmas kardja, mellyel legyőz minden gonoszt, akaratereje
hatalmas, mint ahogyan ő maga is. Isten iránti hűsége megingathatatlan. Nevének jelentése: Neve a héber „mi ká él” = „ki
olyan, mint az Isten?” kifejezésből ered. A keresztény hagyo-

mány szerint Szent Mihály arkangyal az Istenhez hűséges angyalok vezére, akik Isten oldalán állnak a lázadó angyalok, azaz
a gonosz lelkek elleni harcban. Az Istenhez hűséges angyalok
jelszava, csatakiáltása: Ki olyan, mint az Isten?!, aminek voltaképpeni értelme ez: Senki sem olyan, mint az Isten, vagyis:
Isten a leghatalmasabb, ő a győztes, őt kell Úrnak elismerni,
őt kell szolgálni.
Folytatás a 4. oldalon
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Szent Mihály napjához gondolatok
Folytatás a 3. oldalról

Az angyalok Isten közvetlen szolgálatában állnak. Létüket ma
sokan megkérdőjelezik, mondván, hogy mese az egész. Holott
a Szentírásban megtalálható, hogy léteznek. Szellemi lények,
függetlenek az anyagvilágtól.
Az angyaloknak különböző csoportjaik vannak. Vannak az
őrangyaloknak, akiket október 2-án ünneplünk és főangyalok
– Mihályt, Gábort, és Rafael - akiket szeptember 29-én együtt
ünnepel az Egyház. Jelentőségük óriási. Nagyon sok templomnak védőszentje valamelyik főangyal. Ilyen templom egyházmegyénk fő temploma, Veszprémben a bazilika székesegyház,
vagy a közelben Bókaháza temploma, Vonyarcvashegyen a
Szent Mihály kápolna, de lehetne sorolni még jó párat. Nem
véletlen, hogy Szent Mihály pártfogásába ajánlották elődeink
ezeket a templomokat.
Ahogy olvassuk a Szentírásban: Mihály a mennyei seregek
vezére. Ő az, aki diadalmaskodik a sátán hatalma felett. Mihály
tudja, hogy kinek az oldalán küzd, és tudja, hogy a győzelem az
övé.Ma olyan világban élünk, ahol nem csak az angyalokban
nem hisznek, hanem a Sátánban sem. És természetesen Istenben sem. De az a borzasztó, hogy a sátán azokkal is elhiteti,
hogy ő nem létezik, akik Istenben pedig hisznek. És miért
veszélyes ez? Hozzászoktunk, hogy a hírközlő szervek naponta
tudósítanak világot megrázó katasztrofális eseményekről:
autóbalesetekről, vasúti- és repülőgép-szerencsétlenségekről,
az éhezők haláláról, különböző terrortámadásokról, a háborús
borzalmakról és kegyetlenkedésekről. A rettenetes események megrázkódtatnak.
Ilyenkor tétován kérdezzük: Miért kellett mindennek így történnie? Sokszor Istent kezdjük el hibáztatni. Arra már nem is
gondolunk, hogy mindez a gonosz műve. Azé, aki eltávolítani

Óvodai évkezdet

Óvodánkban is elindult az új nevelési év, 72 gyermekkel.
Ahogy Józsa Katalin, óvodavezető elmondta, az önkormányzat
minden feltételt biztosított, ami az induláshoz és működéshez
szükséges. Szeptember 20-án hagyományőrző Családi délutánt szerveztek az intézményben, amelynek keretén belül elkészült a sármelléki ételekből összeállított kiadvány. Ennek
köszönhetően 40.000 Ft pályázati pénzhez jutott az óvoda.

„Érik a szőlő” Szüreti kiállítás
a Sármelléki ÁMK aulájában
Szüreti tárgyak és fotók gyűjteményének megnyitója
a Szüreti Felvonulás, Falunap és Szent Mihály napi
Tűzgyújtás keretén belül

szeptember 29-én vasárnap 16 órakor!

A kiállítás október 5-ig megtekinthető minden hétköznap 10 és 18 óra között az ÁMK Aulájában.
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igyekszik az embereket Istentől. Aki elhiteti, hogy lehetünk
a magunk urai. Hamis szabadságot ígér, hogy megvalósítsuk
önmagunkat. Közben ő az, aki rabszolgaságba hajt minket.
Saját bűneink rabszolgaságába. Csak észre se vesszük, mert
a bűntudatot is kiírtja szívünkből. Ha nincs bűntudat, nincs
bűnösség, akkor lehetünk saját magunk istenei, és nincs szükségünk senkire. Elhiteti velünk, hogy akkor vagyunk szabadok,
ha megszabadulunk Istentől, törvényeitől. Csupán azért, hogy
bizonyítsa Isten nem alkotott tökéleteset. De igen! Mi vagyunk
azok, de mi vagyunk, akik elrontottuk Isten tervét. Mert viszszaéltünk Istentől kapott szabadságunkkal. Fel kell ismernünk,
hogy csak az Istenben lehetünk szabadok, amikor nem a bűnnek, nem a sátánnak szolgálunk, hanem éljük az Isten fiainak
szabad életét, ami a jóban, az igazságban, a békében teljesedik ki.
Tévednek, akik azt mondják ma már nincs szükség ördögűzőkre.
Virágzik a sátánizmus, az okkultizmus. Rejtetve és kevésbé
rejtve. A sok babonaság, jóslás, horoszkópkészítés, ezoterikus
modern irányzatok, mind csak azt a célt szolgálják, hogy az
ember figyelmét eltereljék a lényegesről, Istenről. Forduljunk
szembe a Sátánnal, ne hagyjuk magunkat. Ne hagyjuk, hogy
megtévesszen minket. És ebben a küzdelemben nagy segítség
számunkra Szent Mihály.
XIII. Leó pápa felismerte a veszélyt, és látta a kiutat ezért írta
elő, hogy a szentmisék után imádkozzanak Mihály főangyalhoz.
Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben. A
sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük:
„Parancsoljon neki az Isten.”
Te pedig, mennyei seregek vezére a sátánt és a többi gonosz
szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten
erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Ámen.
Ugyanezen a napon a könyv alapján négyféle ételt készítettek
el Boncföldiné Gizi néni és a dolgozók segítségével, valamint
bolhapiacot tartottak. Ennek bevétele is óvodai fejlesztésekre
lesz fordítva. Ovisaink a közelgő Szüreti Felvonuláson is műsorral készülnek, aki látni kívánja őket, szeptember 28-án látogasson el a rendezvényre.
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