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A vallásokra általánosan igaz, hogy részben a jövőben élnek. A
jelen szenvedéseinek, megpróbáltatásainak megoldását a közeli vagy a
távoli jövőbe helyezik. A vallásban az isten vagy istenség világba való
direkt beavatkozása jelenti a megoldást a földi megpróbáltatásokra. Az
Ószövetség világában ez konkrétan az ún. „föld az útja” elgondolásban
jelent meg, mely szerint az Isten elérkezésével megváltozik a társadalmi
rend és a szegényeket a gazdagok fogják szolgálni, az elnyomottak pedig
felemelkednek. Ebbe a várakozásba illeszkedett messiásvárásuk is, amely
a királyi, papi és prófétai messiásképet elevenítette meg. A pap, aki áldozatot mutat be a népért, a próféta, aki az Isten küldötte, a király, aki felszabadít. A keresztény hitvallás szerint Jézusban mindhárom várakozás
eminens módon valósult meg: ő a király, a próféta, a pap, akinek különös
módon, gondja van azokra, akik a társadalom perifériájára jutottak.
Az adventi várakozásban az Egyház időbeli visszatekintést tesz.
Jézus történeti bemutatásával, a családfával, a születés lukácsi precíz leírásával igazolja, hogy Jézus Krisztus valóságos szereplő. Nem a mesék
és a mondák kitalált hőse, hanem a történelem egy pontján megjelent
megváltója a keresztény teológiának. A keresztények számára azonban
Jézus nemcsak a történelem egy kiemelkedő alakja, hanem az emberisége
megváltója. Ennek felismeréséhez, azonban már nem elég a múltbeli igazolás, hanem személyes hitvallásra van szükség. Ez Jézus Krisztus misztikus születése az emberi lélekben. Az adventi időszakban az Egyház ezt
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a személyes születést legalább annyira jelentősnek tartja, mint a történelmi visszatekintést. A korai Egyház Jézus második eljövetelét
nagyon koránra várta. Mikor tapasztalták, hogy a második eljövetel
késik, a megtestesülés gondolatához a történelmi eljövetel és a misztikus születés mellé a végidők ítélő királyának érkezését is hozzákapcsolták. Szépek azok az őskeresztény ábrázolások, ahol Krisztust
mint Pantokrátort – ítélő bírót – mutatják be, aki megítéli a világot
második eljövetelekor. Erre a hármas – történelmi, misztikus és végidőbeli – születésre adventben együtt gondol az Egyház.
A karácsony késői ünnep, a római pogány kultuszból, a legyőzhetetlen nap ünnepéből alakult ki, és a hozzákapcsolt várakozási, felkészülési idő is késői. A legfontosabb ünnep ugyanis a feltámadás, a húsvét hiszen az az emberi egzisztencia legfontosabb kérdésére, az élet folytatására adja meg a választ. Így a karácsony a születés
igazi súlypontja is a húsvét fényében érthető. Azért van születés,
megtestesülés, hogy legyen feltámadás. Ezért van, hogy az olvasmányokban, a liturgiában, az énekekben, népszokásokban a húsvéthoz
hasonló elemek is megjelennek.
A várakozásban az Egyház a Szűzanya emlékét eleveníti fel,
aki maga is nagy szeretettel vár Jézus születésére. Ez az édesanyák
személyes érzése. Emellett sokat olvas Izaiás próféta könyvéből. Az
összetett prófétai munka nehéz időkben keletkezett, a próféta azonban nem hagyja elaludni a népben a reményt, hogy lesz majd egy
messiás. A reményre nem csak akkor, hanem az embernek minden
korban szüksége van. Az adventben Izaiás reményét ébreszti fel az
Egyház: nincs olyan reménytelen helyzet, amikor nem lehetne bízni
Isten segítségében. Végül Keresztelő János, aki helyes felismerést
tesz: Ő az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Helyes önértékelés, helyes isten és emberismeret, amely kell Jézus Krisztus misztikus lélekben való születéséhez.
Ujházi Lóránd

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük azokat a
testvéreinket, akiknek decemberben születésnapja,
névnapja, házassági évfordulója van.
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Filipszky Baran Ilona
Kísérőnk

Dicsőség az Úrnak

A bennünk fénylő csillag
útját megtalálva,
mennyei ajándékként
vezet a világba.
Jéghegyek közt megyünk,
kisded gyermek vezet.
Bűneinket feloldozza,
Ő igazán szeret.

Rendületlen hittel vártunk rég,
mennyei király nékünk adassék.
Dicsőség az Úrnak, száll az ének,
békesség legyen az embereknek

Betlehemi jászol
Égen a csillag ragyogva suhan,
betlehemi jászol égi fényben van.
Gyertyafény pislog a jászol körül,
Mária szemében örömkönnye ül.
Harangszó hívogat éjféli misére,
megtisztul a lelkünk Isten igéjébe.
Szeretet malasztját közöttünk elhintve,
békét köt velünk a karácsonyeste.

Csodálatos szentség, isteni gyermek,
szereteted sugara bevonja a földet.
Boldogság és béke terül a világra,
Megváltó érkezett, Urunk, ezért
hála.
Csillag az égen
Gyémántporos hópehely
száll a sötét éjben.
Angyalsereg énekel
Betlehem szívében.
Fényes, csillag gyúlt az égen,
megváltónk született,
e csodálatos éjjel.

A plébánia papsága és képviselőtestülete
nevében minden kedves Olvasónknak
áldott, kegyelemteljes karácsonyi ünnepet
és boldog új évet kívánunk.
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GYERE VISSZA!
Gyere vissza! Hol vagy, már régen nem látlak közöttünk. A templomban sem, a környékén sem.
Igazad van, ha kikéred magadnak a tegezést és ezt a látszólag otromba beavatkozást a magánügyeidbe. De érted szólok, nem ellened. Az idősebb és a
féltés jogán. Szó nélkül, vagy éppen mosolyogva néztem végig, ahogy csecsemőként négykézláb csúsztál-másztál a templom kövén, a padoktól az
oltárig és vissza. Elfogadtam, hogy gügyögéseddel, vagy hangos kiáltásokkal „ zavartad „ a szertartást. Nos, nem zavartad, mi több, szervesen hozzátartoztál, sőt beépültél abba.
Aztán nagyobbacska lettél, komolyabb, elsőáldozó, bérmálkozó, középiskolás. Ministráltál, perselyeztél, vagy csak szerényen meghúzódtál hátul. De itt voltál velünk, a szülők, nagyszülők nemzedékével együtt. Így volt
kerek a világ, veled, veletek. És most nem látlak, jó ideje. Sem hétköznap,
sem vasárnap. Hiányod, távolléted megmagyarázhatatlan, ezért égetően fájdalmas.
Tudom, felserdültél, felnőttél. Elértek, megtaláltak azok a vágyak,
amelyek sok egészséges embert ledöntenek a lábukról, ha eljött annak az
ideje. És egyén, egyéniség, lehetőség /alkalom/ kérdése, hogy ki milyen
mélyen keveredik ebbe az őserdőbe. Beszéljünk nyíltan: állandó kapcsolatod alakult ki, esetleg együtt is éltek ? Jól tudjuk mindannyian, hogy ebbe
az irányba ment el a világ. A félreértett /félremagyarázott?/ karrierhajszolás,
a kényelemszeretet, a kockázatkerülés, az anyagi források hiánya okán úgy
döntöttetek, hogy nem házasodtok. Jobb esetben : még nem házasodtok.
Valamikor- az anyagiakat tekintve-, a semmire is megházasodtak az
emberek, most a valamire, vagy bőségre sem szokás. Egyszerűen mert ez a
trendi, az általánosan elfogadott.
Mégis kimondom újra: gyere vissza! Ne tartson tovább távol tőlünk, s
a templomtól a kényelem, még kevésbé a szégyenérzet vagy a dac, esetleg
párod gúnyos pillantása, rosszallása. A hitnek, amelyben felnőttél, nem járt
le a szavatossága. A hit és szeretet, amely képes volna elmúlni, az valójában
sosem létezett. Ezt nyilván, magad is így gondolod.
Gyere vissza! Visszavárunk. Az Egyház törvényei szerint bizonyos
szentségekben nem részesülhetsz. Mégis itt van a helyed a templomban, a
legszentebb áldozatban, nem vagy kikergetve, kiátkozva. Ne közösítsd ki
hát magadat. Nem tudod, mit hoz a jövő, még a következő perc eseményeit
sem ismered. Hogy mondta Jézus : a betegnek kell az orvos. Érted halt meg.
Mindannyiunkért.
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Őszintén remélem, hogy eljut hozzád az üzenetem.
Utóirat. Levelem megírására a jövő, vagyis a jövő nemzedékeinek
a féltése késztetett. A „mindent szabad” nagyszájú apostolainak két fontos kérdésre nincs válaszuk : mi lesz / ki lesz / itt 20-30-50 év múlva? És
arra sincs, ha egyszer mindent szabad, akkor tisztességes, hitben , szeretetben élő kereszténynek vajon miért tilos lenni?
Üzenetem summája: ne habozz sokáig, mert minél tovább vársz,
annál rögösebb,keservesebb lesz a visszaút. Amiről azonban soha nem
szabad lemondani. Jézus vár az ajtó mögött.
Szita András

A

CSÍZ A CSUPASZ KÖRTEFÁN

Karácsony első napja van, köszönt és minden jót kíván—”ismert”
angol versike, amit már sokszor hallottunk, valami buta gyerekvers.
Gondolnánk, de csak azért, mert nem értő fordításban kaptuk meg.
De mint mindennek, ennek is van értelme, legfeljebb nem tűnik fel
elsőre.
Mi van az eredeti szövegben? Egyes kutatók szerint ez régen Angliában amolyan mini katekizmus volt, amikor a kereszténységet hivatalosan üldözték. A jelentéktelennek tűnő rigmus szimbólumokat takar.
1 fogoly a körtefán = Jézus Krisztus, az Isten fia
2 galamb = az Ó- és az Újszövetség
3 francia tyúk = a hit, a remény és a karitász teológiai erényei
4 feketerigó = a 4 evangélium és/vagy a 4 evangélista
5 arany gyűrű = az Ószövetség első 5 könyve
6 tojóslúd = a teremtés 6 napja
7 úszó hattyú = a Szentlélek 7 ajándéka és/vagy a 7 szentség
8 fejőleány = a 8 boldogság
9 táncoló hölgy = a Szentlélek 9 gyümölcse
10 ugró úr = a Tízparancsolat
11 dudáló dudás = a 11 hívő tanítvány (az áruló Júdás kivételével)
12 doboló dobos = az Apostoli Hitvallás 12 tantétele
Karácsony mind a 12 napja ünnep is. A liturgikus év szimbóluma.

Malinger Mónika - Dósa-Borbás Kata
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A Sátán konferenciája
A Sátán konferenciát tartott. Összehívta a démonokat a világ minden tájáról. A megnyitó beszédében ezt mondta:
Nem tarthatjuk vissza a keresztényeket attól, hogy eljárjanak istentiszteletre. Nem tarthatjuk vissza őket attól, hogy olvassák a Bibliájukat és hogy tudják
az igazságot. Még csak attól sem tarthatjuk vissza őket, hogy egy bensőséges
kapcsolatot alakítsanak ki a Megváltójukkal. Ha egyszer megszerezték ezt a
kapcsolatot Jézussal, megtört a hatalmunk felettük. Úgyhogy engedjétek, hogy
elmenjenek istentiszteleteikre, engedjétek, hogy magukhoz vegyék az úrvacsorát, de lopjátok el az idejüket annyira, hogy ne legyen idejük arra, hogy igazi
kapcsolatot alakítsanak ki Jézus Krisztussal!
- Ezt akarom tenni. - mondta a Sátán. Eltéríteni őket attól, hogy megragadják az összeköttetést a Megváltójukkal és fenntartsák ezt az éltető kapcsolatot
egész napon át!
- Hogyan tegyük ezt? -- kiabálták a démonjai.
Kössétek le őket az élet mellékes dolgaival és találjatok ki számtalan cselt,
amikkel lefoglalhatjátok a gondolkodásukat - válaszolta. - Kísértsétek őket arra, hogy költsenek, költsenek, költsenek és kérjenek kölcsön, kérjenek kölcsön,
kérjenek kölcsön. Győzzétek meg a feleségeket, hogy dolgozzanak hosszú órákat és a férjeket, hogy dolgozzanak 6-7 napot egy héten, 10-12 órát egy nap,
így megengedhetik maguknak az üres életformát. Tartsátok vissza őket attól,
hogy időt töltsenek a gyerekeikkel. Ahogy a családok darabokra hullanak, hamarosan, az otthonaik többé nem lesznek biztonságos menedékek a munka
nyomása alól!
Stimuláljátok túl az agyukat, hogy ne legyenek képesek meghallani azt a
"halk, szelíd hangot". Csábítsátok őket arra, hogy kapcsolják be a rádiót vagy a
magnót, amikor vezetnek... hogy hagyják bekapcsolva a tévét, videót, cd lejátszót és a számítógépet az otthonaikban folyamatosan, és gondoskodjatok arról,
hogy minden üzletben és étteremben a világon, ne biblikus zenét játsszanak
folyamatosan. Ez majd bezsúfolódik az agyukba és megtöri a kapcsolatot
Krisztussal.
Töltsétek fel a dohányzóasztalokat magazinokkal és újságokkal. Nyomjátok bele az agyukba a híreket 24 órán keresztül. Törjetek be a vezetés perceibe
hirdetőtáblákkal. Árasszátok el az e-mail postafiókjaikat szeméttel, katalógusokkal, amikből online lehet rendelni, sorsolásos játékokkal és mindenféle hírlevéllel és promóciós ingyenes ajánlatokkal, szolgáltatásokkal és hiú reménynyel.
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Tetessetek sovány, gyönyörű modelleket a magazinokba és a tévébe,
hogy a férjek azt higgyék, hogy a külső szépség a fontos és aztán elégedetlenekké váljanak a feleségükkel. Tartsátok fáradtan a feleségeket olyannyira, hogy ne tudják éjjel szeretni a férjüket. Adjatok nekik fejfájást is! Ha
nem adják meg a férjüknek azt a szeretetet, amire szüksége van, hamarosan
máshol fogják azt keresni. Ez jó hamar szétszakítja a családokat!
Adjatok nekik télapót, hogy eltérítsétek őket attól, nehogy megtanítsák
a gyerekeiknek a karácsony igazi jelentését. Adjatok nekik húsvéti nyuszit,
így nem fognak beszélni az Ő feltámadásról és a bűn és a halál feletti hatalmáról.
Még ha el is utaznak pihenni, tegyetek arról, hogy hajszolják ott is túl
magukat, hogy kimerülten térjenek vissza. Tartsátok őket túl elfoglaltan
ahhoz, hogy kimenjenek a természetbe, és Isten teremtményeit csodálják.
Küldjétek el őket inkább vidámparkokba!, sporteseményekre, színdarabokra, koncertekre és moziba.
Tartsátok őket elfoglaltan, elfoglaltan, elfoglaltan! És amikor lelki találkozóra mennek, nyugtalan lelkiismerettel fognak távozni. Zsúfoljátok
tele az életüket sok jó kifogással, hogy ne legyen idejük keresni Jézus hatalmát. Így egy idő után a saját erejükből fognak dolgozni, fel fogják áldozni az egészségüket és a családjukat egy elég jó cél érdekében.
- Működni fog! Működni fog!
- Mekkora terv volt!
A démonok buzgón indultak teljesíteni a megbízatásukat, hogy a keresztények minél kevesebb időt hagyjanak Istenre és a családjaikra szerte a
világon, hogy a Feltámadás ünnepe a nyúl és tojás ünnepe legyen, és hogy
minél kevesebb idejük maradjon arra, hogy meséljenek másoknak arról,
hogy Jézus hatalma hogyan változtatta meg az életüket.
Azt hiszem, a kérdés az, hogy sikeres volt-e a Sátán ebben a cselben.
Döntsd el te magad!
Interneten találta Vén Bea

A Szent Pál templom alagsoráPlébániánk facebook-oldala,
ban lévő termeket szeretettel
„Szent Kereszt Felmagasztaláajánljuk fel plébániánk tagjainak
sa
Római
Katolikus Plébánia, Rákosközösségi használatra .
keresztúr”
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AZ APOSTOLI HITVALLÁS
(folytatás)
8./ Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Reményünk van! a remény, hogy Jézus él és eljön újra!... de mikor? Isten
ideje nem emberi léptékű! A tanítványok azt gondolták, hogy az Úr nemsokára eljön, még az ő életükben. Nem így történt, bár türelmetlenül várták.
Rájöttek, hogy az amit Jézus a visszatérésére vonatkozóan mondott – igaz.
„Ám azt a napot vagy órát senki sem tudja, az ég angyalai sem, sőt még a
Fiú sem, csak az Atya.” /Mk 13, 32/
Új korszak kezdődött, ezt megértették a tanítványok. Küldetésük van! Felelősek a reményért, amely Jézus Krisztusban gyökerezik – hogy el ne veszszen.
A KEK 2046 sz. alatt ezt írja:
„Krisztus szerinti életükkel a keresztények siettetik Isten országának
eljövetelét, amely „az igazságosság, a szeretet és a béke országa.” De emiatt
nem hanyagolják el világi feladataikat, hanem Mesterükhöz hűségesen, becsülettel, türelemmel és szeretettel teljesítik azokat.”
Az elmúlt 2000 évben mindig voltak olyanok, akik állították, hogy ki tudják
számítani a világ végét, az Úr visszatérésének időpontját. Minden ilyen próbálkozás kudarcra volt ítélve.
Az ítélkezés szó félelmet kelt bennünk. Ez azonban felesleges, hiszen az
evangélium az örömhír. Jézus így bíztatja az Isten akaratát kereső, igyekvő
embereket. „Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, és akik terhet
hordoztok, én megkönnyítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek
nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű.” /Mt 11, 28-30/
Máskor meg arról beszél, hogy mit fog majd számon kérni az Utolsó Ítéletkor. A lényeg, hogy amit egynek a legkisebbek közül tettünk, azt Neki tettük
és ezért a mennyei boldog közösségben leszünk az Istennel. Akik pedig szívük keménysége miatt nem törődtek felebarátaikkal – nem adtak kenyeret,
vizet, ruhát stb. – kizárják magukat az Istennel való közösségből, boldogtalanok lesznek ott, „ahol sírás és fogcsikorgatás lesz”.
Az utolsó ítéletről Máté evangélista 25, 31-46-ig tartó részben ír.
Az utolsó ítéletkor minden ember élete napvilágra kerül. A felebarátok iránti
magatartás fogja megmutatni a kegyelem és az isteni szeretet elfogadását,
vagy elutasítását.
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9./ Hiszek a Szentlélekben
A Szentlélek a harmadik isteni személy. Jézus azt mondja Nikodémusnak:
„A szél ott fúj, ahol akar, hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön
és hova megy. Így van vele mindenki, aki a Lélekből született”. /Jn 3, 8/
Megfoghatatlan, ő az aki rejtetten működik a világban és az emberi szívben.
Szent Pál írja a Rómaiaknak írt levélben /5, 5/: „A nekünk ajándékozott
Szentlélekkel kiáradt szívünkbe Isten szeretete”.
A Biblia elején arról olvashatunk, hogy Isten Lelke lebegett a vizek felett: az
élet. Mert előtte minden puszta és üres volt, örvénylő víz, sötétség: a halál.
Ezzel a képpel a Szent író arra utal, hogy Isten van mindenben és minden
felett ami él, fejlődik a földön. Lelke a biztosíték, hogy a teremtés soha
nincs híján Istennek.
A Zsoltáros a 104, 24. 30 soraiban így imádkozik:
„Milyen sokrétű a te műved Uram!
Mindent bölcsességedben alkottál...
Ám ha kiárasztod Lelkedet, felébrednek,
és megújítod a föld színét...”
Isten maga leheli az első ember – Ádám – orrába az élet leheletét, ezáltal
válik élőlénnyé. Az ember ezért hasonlít Istenre, felfedezheti őt és képes
megtenni akaratát.
A Lélek szimbólumai: a víz, a tűz, a felhő, a lélegzet, a szél. Néha galambhoz hasonlítjuk, hiszen Jézus megkeresztelkedésekor a Jordánban is ebben a
formában jelent meg. Minden időben – ma is – a galamb a béke és a szeretet
látható jele.
Lélegezz bennem Szentlélek – mondja Szt. Ágoston – hogy azt gondoljam
ami szent, hogy azt tegyem ami szent.
A próféták által szólt a Szentlélek évezredeken át. A Lélek sugalmazta az
ószövetségi írásokat. Ezek az írások beszámolnak a próféták szavairól, tetteiről, beszélnek Isten népe iránti szeretetéről, az üdvösség ígéretéről, a Messiásról. Izajás azt írja: Rajta nyugszik az Úr lelke: a bölcsesség és értelem lelke; a tanács és az erősség lelke, a tudásnak és az Úr félelmének lelke Iz 11, 2
Ez a Szentlélek 7 ajándékára utal. A hetes szám a teljesség jele.
Akire a Lélek kiárad, azt erővel, szeretettel, békével tölti el. Általa tudjuk
Isten művét megvalósítani magunkban és másokban.
A Lélek teljesen oda akarja adni magát mindenkinek, ahogyan a próféták
remélték: „Kiárasztom lelkemet utódaidra és áldásomat gyermekeidre.” /Iz
44, 3/
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A Szentlélek által foganta Jézust Szűz Mária. – Jézus a zsinagógában felolvassa Izajás próféta szavait. „Az Úr Lelke van rajtam, mert az Úr kent fel
engem”... Ezután letette a tekercset és így szólt:
„Ma teljesedett be az Írás fületek hallatára” /Lk 4, 21/
Jézus előrelátó. Felkészíti az apostolokat arra az időre, amikor már nem lesz
köztük látható alakban. Jézus megígéri nekik a Vigasztalót azaz a Szentlelket, aki majd mindenre emlékezteti őket amit mondott nekik. Elvezeti őket a
teljes igazságra akkor is, amikor majd üldözni fogják őket Jézus miatt. Így
küldi el tanítványait az evangélium hirdetésére, amikor egy alkalommal feltámadása után megjelent nekik:
„Amint engem küldött az Atya, Úgy küldelek én is titeket. Amikor
ezt mondta, rájuk lehelt és így szólt hozzájuk: Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneiket bocsánatot nyernek, akiknek
pedig megtartjátok, azok bűnei megmaradnak.” /Jn 20, 21-23/
Betölti tanítványait a Lélekkel – az Atya ajándékával.
Mindannyiunk szívében él a Lélek, ő kapcsol be bennünket az Egyházba. A
Lélek előkészíti az embereket és Krisztushoz vonzza őket. Jelenvalóvá teszi
Krisztus misztériumát az Eucharisztiát, bevezet az Istennel való közösségbe.
Ezért mondjuk gyakran a következő imádságot: „Dicsőség az Atyának, a
Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké.
Amen.”
Nagy Angéla
(folytatjuk)
2014 februárjában a Szent Kereszt templom teljes villamossági
felújítása kezdődik meg, ami előreláthatólag májusig tart.
A munkák során a templom pillérein lévő fénycsöves armatúrákat leszerelik, továbbiakban világosságot álmennyezetbe épített reflektorok fognak biztosítani. A mellékoltárokat, szobrokat, keresztúti állomásokat kiemelő fényeket külön-külön lehet
majd kapcsolni. A munkák jelentős falvéséssel, csövek beépítésével, kosszal járnak együtt. A kellemetlenségekért előre elnézést kérünk.
HÍREK ÉS ESEMÉNYEK
December 24-én Kedden, este 9-kor a Szent Pál templomban, éjfélkor a
Szent Kereszt templomban szentmisével ünnepeljük Jézus születését.
December 24-én Kedden este 9 órakor a Szent Pál templomban, valamint
25-én délelőtt ½ 11-kor a Szent Kereszt templomban az ünnepi szentmisén
templomunk kórusa is énekel.
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December 25-én karácsony napján, és december 26-án karácsony másnapján
vasárnapi szentmiserendet tartunk. Szent Pál templomban reggel ½ 8-kor és
9-kor; a Szent Kereszt templomban délelőtt ½ 11-kor és este ½ 7-kor lesznek szentmisék.
December 27-én, pénteken, Szent János napján, a Szent Kereszt templomban a reggeli és esti ½ 7-es szentmisén, bort áldunk meg. Mind a magunkkal
hozott, mind a plébánia által biztosított kiváló minőségű borokra kérhetjük
az áldást. Plébániánk minőségi megáldott borait literenként 1000 Ft-os áron
meg is vásárolhatjuk. A vásárlással a hittanosaink nyári táborait támogatjuk.
December29-én Szent Család vasárnapján, a Szent Pál templomban a 9 órás
szentmise után megáldjuk a családokat.
December 31-én kedden a Szent Kereszt Templomban az esti ½ 7-es szentmise keretében lesz az év végi hálaadás. Ekkor tartjuk meg a szokásos beszámolót a mögöttünk hagyott esztendőről.
További híreink a 2014-es új esztendőben várható eseményekről

Január 1. Szerda; Mária Istenanyaságának ünnepe. Parancsolt ünnep. Szentmisén kötelességünk részt venni.
Január 6. Hétfő; Vízkereszt napja. A szentmiséket víz megáldásával és vízhintéssel kezdjük. Parancsolt ünnep. Szentmisén kötelességünk részt venni.
Aki híveink közül kéri, ahhoz házszentelésre szívesen kimegyünk.
Január 25. Szombat este ½ 7-kor a szentmisén ünnepeljük Pál templom búcsúját. Délután ½ 5 órától előadások, meghívott előadók, színesítik az ünnepet. A szentmise után mindenkit agapéra várunk a templomban.
Február 2-án Vasárnap; Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. A szentmiséket gyertyák megáldásával kezdjük.
Február 3-a Hétfő; Szent Balázs püspök és vértanú napja. Ezen a napon,
valamint az ezt követő vasárnapon (február 9.) a szentmisék után
balázsáldásban részesítjük híveinket.
Február 16. Vasárnap; A ½ 11-es nagymisén lesz a betegek kenetének ünnepélyes közösségi kiszolgáltatása. A szentség felvétele előtt feltétlen végezzük el szentgyónásunkat. Februárban a betegekért különösen is imádkozunk. (Február 11-e a betegek világnapja.)
Szeretettel kérjük a Szent Pál templomba autóval érkező testvéreinket: úgy parkoljanak, hogy egymás mellett minél több
gépkocsi elférjen, valamint minél jobban közelítsék meg a
kerítést.
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Plébániánk és templomaink
TEMPLOMAINK MISERENDJE
Szent Kereszt Templomban
Hétfőtől szombatig hétköznap reggel ½ 7-kor és este 18.30-kor
vannak szentmisék. Vasárnap délelőtt ½ 11 és este ½ 7-kor van
szentmise.

Madárdombi Szent Pál Templomban
Szombaton este ½ 7-kor van a vasárnapra érvényes
előesti szentmise.
Vasárnap reggel ½ 8-kor van szentmise, majd a
családok szentmiséje 9 órakor.
Urnatemplom nyitvatartása:

Plébánia Irodai ideje

Csütörtökön ½ 5 – ½ 6 között, szombaton ½ 6 – ½ 7 között, vasárnap ½ 7
– ½ 8, valamint ½ 9 - 9, és 10 – ½ 11
között látogatható.

1173 Budapest, Pesti út 136. Fsz.
Tel: 256-3453.
H-Cs: 16-17 óra között

KATOLIKUS HÍRLEVÉL
A Rákoskeresztúri Szent Kereszt és Szent Pál Templom időszakosan megjelenő lapja
Felelős kiadó és főszerkesztő: Udvardy Tamás plébános atya
Szerkesztő: Dósa Borbás Kata (dosaborbas@gmail.com)
Várunk és szívesen fogadunk minden írást, cikket, beszámolót,
mely közösségi életünkkel, vagy templomainkkal kapcsolatos.
Egyben kérünk is Benneteket, hogy ily módon osszátok meg velünk élményeiteket.
A jelen kiadványban található írások, cikkek más sajtóorgánumban vagy médiában való felhasználása kizárólag a plébánia engedélyével lehetséges!
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