
 

 

Katolikus Hírlevél 
Rákoskeresztúr, 2014. augusztus 

Egyházközségi kiadvány  
XIV. évfolyam 3. szám 

Megjelenik: alkalmanként 
Terjesztés: a Szent Kereszt és  
           Szent Pál templomban 
Honlap: www.szentkereszt.weblapmagus.hu 

  

VÁLTOZÁSOK IDEJE 
A katolikus egyház hierarchikusan felépített közösség. Az egy és egyetemes 

egyház pedig részegyházakból épül fel. A részegyházakat a megyéspüspök 

(vagy a vele egyenlő jogi elbírálású főpap) vezeti, egységben a római pápával. 

A megyéspüspöknek joga és kötelessége a krisztushívők lelkipásztori ellátásá-

ról gondoskodni. Ez általában közigazgatási intézkedést jelent. Magyarorszá-

gon régi szokás, hogy az áthelyezéseket, új kinevezéseket, nyugdíjazásokat 

eszközlő közigazgatási intézkedéseket augusztus elsejével foganatosítják.  

Ebben az évben Dr. Erdő Péter bíboros prímás úgy határozott, hogy egyház-

községünket is érintő intézkedést tesz. Bíboros úrnak sok szempontot kellett 

figyelembe vennie. De lehetetlen, hogy olyan döntés szülessen, ami mindenki-

nek tökéletesen megfelelő.  

Mint az egyházközség új, felelős lelkipásztora, örömmel vettem tudomásul, 

hogy elődömet, akivel éveken keresztül kollegális viszonyban végeztük a lelki-

pásztori munkát, Bíboros úr olyan plébániára helyezte, amely karakterének, 

személyiségének megfelel. Tamás atya maga is előrelépésnek tartja a Budapest 

exkluzív történelmi helyén található plébániára történő kinevezését.  

A magam részéről örömmel fogadtam Bíboros úr felkérését, hogy egyház-

községet bíz rám. A több lehetőség közül a folytonosság megtartása miatt az a 

döntés született, hogy én folytatom Tamás atya követhető tevékenységét. Igye-

kezni fogok az egyház missziós feladatának és a krisztushívők jogos igényei-

nek eleget tenni.  

Dr. Ujházi Lóránd plébániai kormányzó 
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Szűz Mária mindannyiunk példaképe 
 
Az egyházi évben számtalanszor találkozhatunk Mária ünneppel, s a 
nyár folyamán is sok énekkel dicsérjük s kérjük közbenjárását. S ak-
kor még meg sem említettük a rózsafüzér imádságot, a litániát vagy 
más hozzá szóló, őt magasztaló imát. 
De vajon miért is fontos, lényeges megemlíteni Máriát, mint példaké-
pet vallásosságunk szemszögéből? Talán, mert ő maga a vallásosság 
megvalósulása, amely Isten tiszteletére irányul. 
Isten különleges módon vezette a maga hitútján, s a követés során 
megérlelődött hitében, és a kereszt alatt mindenki Anyjává lett; s 
anyaként ismeri gyermekei szükségleteit. 
Mária példakép mint: 
1. SZŰZ - amely az Istenhez való örök viszonyt jelenti, s mely által az 
ember személyi értéke kiemelkedik és megerősödik. A hívőnek tehát, 
legyen bármilyen állapotban, a neki juttatott kegyelem és hivatás sze-
rint kell tevékenykednie, ahogy Szűz Máriában megszületett Krisztus 
hívő szüzessége, Erzsébetben az idős asszony házassági tisztasága és 
termékenysége, Annában az aggkori özvegység, mely által felismer-
ték a gyermek Jézust. Törekedjünk a minél tisztább (szűzi) lelkületre, 
hogy minél közelebb kerülhessünk Istenhez, s egyre méltóbbak lehes-
sünk önzetlen szeretetére. 
2. JEGYES - amely a társhoz való időbeli viszonyt jelenti. A nem 
szentségi házasságban élő férfi és nő önmagát tekintheti mércének, s 
fennáll  a lelki  elszegényedés miatti  kiüresedés,  s  kapcsolatuknak 
végeszakadhat. Ezzel szemben a szentségi házasság krisztológiailag 
rendezett és szabályozott. A földi létben a férfi a vezető, a nő a közre-
működő, ám a természetfeletti cél felé vezető úton a nő a vezérlő sze-
mély. Bátran vállaljuk a szentségi házasságot, mely által növekedhe-
tünk a hitben és közelebb kerülhetünk Istenhez mind saját hitünkkel 
mind a társsal együtt. 
3. ANYA - a gyermekhez való időtlen viszonyt jelenti, mely lehet tes-
ti, illetve lelki egyaránt, s amely a nőnek mint nőnek a feladata. 
Ahogy az anya a családban közvetít apa és a gyermekek között, a ter-
mészetfeletti rendben Szűz Mária is ezt teszi Isten és Isten gyermekei 
között. 
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Éppen ezért ne féljünk, s bátran, bizalommal forduljunk hozzá, és 
kérjük közbenjárását, ahogyan tette ezt első szent királyunk is, 
Szent István, amikor Mária oltalmába helyezte országunkat. És le-
gyen példa előttünk, ahogyan elfogadta Isten akaratát és megtalálta 
útját a hit ösvényén s növekedett benne; és vezet minket is anyaként 
egyre közelebb. 

Vén  Beáta 

Jézus nagyszülei: A Szent Anna és Joachim legenda 
 
Az egyházi év folyamán kevés szó esik Szent Annáról és Joachimról, Jézus nagy-
szüleiről. Anna mind a keresztény, mind az iszlám hagyomány szerint Szűz Mária 
édesanyja. Egy betlehemi pap, Mátán leánya. Két nővére is volt, Mária és Szóbé. 
Az újszövetségi szűkszavú Jézus gyermekségtörténetéről, és így nyilván semmit 
nem mond Szűz Mária szüleiről sem. Szent Anna neve egy második századi 
apokrifben, a Jakab ősevangéliumban jelenik meg. A Szentíráson kívüli irat sze-
rint Mária édesanyját Annának (jelentése: kegyelemmel áldott), apját pedig Joa-
chimnak (Isten megvigasztal) hívták. 
A Szent Annáról szóló legenda az ószövetségi mesés, legendás elbeszélések tipi-
kus jegyeit hordozza.  Anna a Názáretben élő Joachim felesége lett. Mindketten 
Júda nemzetségéből és Dávid házából származtak. Ezek a messianisztikus elbe-
szélések tipikus elemei, amelyek a dávidi házhoz és királysághoz kapcsolódtak. 
Szintén tipikus ószövetségi elem a gyermektelenség, és a vagyon szétosztása. 
Húsz évig éltek együtt, de nem volt gyermekük. Anna és Joachim vagyonukat 
három részre osztották: egy részt maguknak tartottak meg, a másik részt a temp-
lomnak és a papoknak adták. A harmadik részt szétosztották a szegények között. 
Mivel a gyermektelenség az Ószövetségben Istentől való átoknak számított, Anna 
megfogadta, ha mégis gyermeke születik, azt a templom szolgálatára szenteli. 
Egy hasonló legenda szerint a templomszentelés ünnepén fölmentek Jeruzsálem-
be, és Joachim áldozati ajándékot akart felajánlani. Egy Iszakár nevű pap vissza-
utasította az ajándékot, mondván, bűnös kézből nem fogadja el, hiszen Joachim 
házasságának terméketlenségét bűnössége jelének látta. A legenda ismét mesés 
jelenettel, és az ószövetségre jellemző angyali jelenéssel folytatódik. Joachim 
elbujdosott az erdőkben és a mezőkön a pásztorok között. A jelenet és a szereplők 
nagyon hasonlók Jézus lukácsi gyermekségtörténetéhez. Megjelent „Isten angya-
la” és megvigasztalta. Megígérte, hogy imádságaiért és alamizsnáiért Anna gyer-
meket szül: egy leányt, akit majd Máriának kell nevezniük. A névadásban is felis-
merhető mind az ószövetségi ígéretek, mind Jézus Krisztus születésekor adott 
ígéret. Az angyal azt is megmondta, hogy a gyermek fogantatásától telve lesz 
Szentlélekkel. Szava igazsága mellé jelül azt adta, hogy Joachim menjen föl Jeru-
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zsálembe hálát adni Istennek, és a templomban, az Aranykapunál találkozni fog a 
feleségével, akit ugyanígy angyali jelenés indít arra, hogy a templomba menjen. 
Úgy is történt. Joachim és Anna az Aranykapunál találkoztak, boldogan elmond-
ták egymásnak a látomásukat, majd hálát adván Istennek, visszatértek otthonuk-
ba, Názáretbe. 
A történet folytatásában is felismerhető Jézus történetének egyes elemei. Anna 
ugyanis az ígéret szerint fogant és megszülte a kislányt, akit Máriának neveztek 
el. A szülők betartották fogadalmukat, és Máriát három éves korában a templom-
nak ajánlották föl.  
A legenda azt is tudja, hogy Anna még élt, amikor a Szent család Nagy Heródes 
halála után visszatért Egyiptomból, és megláthatta a gyermek Jézust, aki ott volt 
halálos ágya mellett is, és békés, nyugodt halállal ajándékozta meg nagyanyját. 
Ószövetségi hagyomány szerint lelkét az angyalok vitték Ábrahám kebelére, és 
amikor az Úr Jézus fölment a mennybe, őt is a mennyországba vitték. 
A legenda és az apokrif mű szerzői Szent Anna történetét összekapcsolták az 
Evangéliumban szereplő Jézus rokonai kifejezéssel. Joachim halála után Anna 
másodszor is férjhez ment egy Kleofás nevű férfihoz. Tőle ismét lánya született, 
és azt is Máriának nevezték. Kleofás halála után Anna harmadszor is férjhez ment 
egy Salamon nevű férfihoz, akitől újra leánygyermeket szült, és e harmadik lányt 
is Máriának nevezték el. Anna második házasságából született Mária Alfeus fele-
sége lett, és négy fiút szült: a fiatalabb Jakabot, Júdás Tádét és a Zelóta Simont, 
akik Jézus apostolai lettek, valamint a Justusnak nevezett Józsefet, aki Jézus tanít-
ványa volt. A harmadik Mária, akit atyja után Szalóménak is hívtak, Zebedeus 
felesége, Jakab és János apostol anyja lett. Ezek természetesen nem fedik a törté-
neti valóságot, de jelzik azt a hívő és szeretettel teljes gondoskodást, ahogy a ha-
gyomány próbálta értelmezni az evangéliumokban is előforduló „Úr rokonai” 
kifejezést. 
Ami Szent Anna kultikus tiszteletét illeti, tisztelete a 4. sz: Jeruzsálemben kezdő-
dött, ahol Mária föltételezett születési helyén Szt Anna-templomot emeltek. Kul-
tuszát a keleti egyházban I. Justinianus  császár tette kötelezővé. Nyugaton már a 
2. században nyoma van tiszteletének, de általánossá csak a keresztes háborúk 
után vált. Nagy terjesztője volt Trithemius Tractatus de laudibus s. sanctissimae 

Annae című munkája (1494). Ünnepe: július 26-án a görög egyházban: december 
9-én van. Az asztalosok, bognárok, botfaragók, csipkeverők, esztergályosok, gaz-
daasszonyok, harisnyakötők, lovászok, molnárok, orvosok, szülésznők, takácsok, 
varrónők, vászonkereskedők tekintik védősztjüknek, anyák, családok, gyermeket 
várók, vajúdók kérik oltalmát. Önálló ábrázolásai közt az első a római Santa Ma-
ria antiqua-bazilikában van (8. sz.). Későbbi képei hasonlók az Istenszülő-
képekhez, de attributumok nélküli mellképe is van. A 15-16. században, de még a 
barokkban is gyakran ábrázolták fejkendős v. főkötős matrónaként, piros ruhá-
ban, zöld kötényben, harmadmagával vagy csak Máriával. A keresztes hadjáratok 
során Jézus szülőföldjének megismerése fölidézi földi életét, s megteremti a vér 
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Most, amikor ezt az interjút felvesszük, utolsó hetét tölti itt Udvardy Tamás 

atya. Készen a költözésre, de a napi tevékenységeit szeretettel végzi. Be-

szélgetésünk közben is van ideje a hozzá betérőkre.  

6 évet töltött Rákoskeresztúron plébánosunkként. Hogy érezte itt magát?  
 

Alapvetően jól éreztem itt magam. Szerettem a környéket, a közösséget, és 
nagyon örülök annak, hogy valamit tehettem az itteniekért. Kétségtelen, 
hogy nagy áttörés volt Gyuri atya után idejönni, aki itt volt 33 évig, akire 
az egész közösség ráépült. Kihívás volt utána az elvárásoknak megfelelni. 
Bennünket egy nemzedéknyi időkülönbség választ el egymástól, engem 
másfajta, fiatalosabb, lendületesebb stílus jellemez. A közösségnek is ne-
héz volt elfogadnia. 
Sok szép élményt, tapasztalatot adtak az itt töltött esztendők. Számtalan és 
szerteágazó tevékenységet végeztem: a plébánia közösségének a szellemi 
és fizikai erőmet áldoztam. Mindezek még inkább előmozdították, hogy 
sajátomnak érezzem az itteni embereket és a rám bízott épületeket.  
Hogyha nem csak a közösségépítést nézzük, hanem kifejezetten az anyagi-
akat, vagy az ingatlanokat, akkor a teljesség igénye nélkül, de elvezettük a 
vizet a Szent Pál templomban, rögzítettük a tornyot, ami imbolygott, vala-
mint lefestettük egységesre, ami rozsdásodott, kicseréltük a csapadékcsö-
veket, átalakítottuk a kertet, leburkoltuk, új bejáratot csináltunk a kislakás-
hoz, az urnatemetőt bővítettük. A Szent Kereszt templomban galambmen-
tesítettük a templomot, kiépítettük az ereszt, teljes villamossági felújítást 
végeztünk, megszépítettük a sekrestyét.  A plébániát is felújítottuk, abla-

Beszélgetés Tamás atyávalBeszélgetés Tamás atyávalBeszélgetés Tamás atyával———gondolatok búcsúzás előttgondolatok búcsúzás előttgondolatok búcsúzás előtt   

szerinti rokonságának is jámbor tiszteletét. A  jelenetszerű képeken a gyermek Jé-
zussal foglalkozik, vagy a törülközőt tartja a fürdetésnél. A Barokk festészet azt is 
ábrázolta, amint olvasni tanítja Máriát. A keresztes hadjáratok után ereklyéi és 
azok tiszteletei nyugaton is elterjednek. Búcsúk és imádságok kapcsolódnak a sze-
mélyéhez.   
Szent Anna! Máriának Szülője, gyámola, 
Feléd száll az anyáknak Kérése, óhaja. 
Akit követniök kell, Te vagy a példakép,  
Óh áldd meg gyermekökkel Az anyák seregét.  
Kérj mennyben szent kegyelmet, Ha kéred megleszen -, 
Hogy éljen minden gyermek Szentül, erényesen. 
Szent Anna, könyörögj érettünk most és halálunk óráján! Amen.” 

Ujházi Lóránd 
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kot, ajtót cseréltünk. És mindezt úgy, hogy ami óta a plébániát átvettem 
(egy nagy építkezés után—szerk.), mostanra, minden építkezés ellenére, 
több mint ötszörösére növekedett annak anyagi biztonsága. Mindez a ked-
ves Hívek támogató segítsége nélkül nem valósulhatott volna meg. Kö-
szönöm mindenkinek a bíztatást, Lóránd atyának meg a testvéri együtt-
működést. 
Bővültek a közösségek. Igény volt a szentség-kiszolgáltatások gyarapodá-
sára. Külön világi áldoztatót kellett fölkérni.  Alapvetően azt gondolom, 
hogy még ha a közösségnek nagy változás is volt, nem volt eredményte-
len. 
 

Mi az, amit magával visz?  
 

Legnagyobb élményt a péntek esti szentmisék jelentették. Péntek délutáni 
gyóntatások, szentségimádások és szentmisék. Talán azért, mert oda azok 
jöttek, akiknek különösen nagy igényük volt arra, hogy valamit felajánlja-
nak a napból, valami szépet tegyenek Istenért. Az egész napi felajánlás, 
apró lemondások után máshogyan vettek részt a szentmisén, mint egy 
átlagos másikon. Ez az egyik, ami különös élményt jelentett nekem. A 
másik a családok nyitottsága, a családos szentmisék.  Mekkora örömmel 
jöttek a kilencórás szentmisékre! És megtelt a templom a kisgyerekkel, 
illetve a szüleikkel, nagyszüleikkel. 
Nagy élményt jelentettek a szép, rendezett liturgiák, bensőséges közös 
imádságok. Meghatóak voltak a búcsúk és készületeik, az ünnepek, a ha-
lottak napi ájtatosság félhomályban, a betegek kenetének közösségi ki-
szolgáltatása, egy ünnepi liturgia, ami lehetett akár karácsony, húsvét, 
pünkösd, gyertyaszentelő. Egészen varázslatos volt.  Jó volt látni az itteni-
ek örömét, amikor nem csak az imádságban lehettünk együtt, hanem a 
plébániánk is nyújthatott csekély meglepetést a híveknek: novemberben 
Szent Erzsébet kenyeret, karácsonykor kártyanaptárt, február elején gyer-
tyát, húsvétkor kalácsot, május első vasárnapján az édesanyáknak virágot.  
 

Mi az, amit itt hagy? 
 

Azt hiszem, rám senki nem fog úgy emlékezni, hogy semleges voltam.  A 
többség elfogadott, szeretett, örült a jelenlétemnek.  Volt egy kisszámú 
kisebbség, aki nem akartak elfogadni. Ők nem örültek a jelenlétemnek. És 
ehhez kell hozzáfűznöm, hogy nem akartam soha, senkinek megfelelni. 
Egyetlen vágyam volt, és ezzel megyek tovább most is: hogy a rám bízot-
takat Krisztushoz közelebb vezessem.  Ha már a hatásomra egy is köze-
lebb került Krisztushoz, akkor már elértem a célomat. Nem az emberek 



 

 

   2014. Nagyboldogasszony                                                                 Katolikus Hírlevél  

7 

elképzeléseinek akartam eleget tenni, hanem igyekeztem az Úristen szán-
dékát keresni. Őszintén kijelentem, hogy senkit nem volt szándékom 
megbántani, de ha mégis valaki ennek ellenkezőjét érezte volna, akkor 
bocsánatot kérek. 
Örömteli számomra, hogy rendkívül sokan megszerettek, örültek minden-
napos jelenlétemnek. Remélem, hogy pozitív példát hagytam. Szeretettel 
és hálával búcsúzom mindenkitől.  
 

Mit üzen az itt maradóknak? 
 

Keressék az egységet. Azzal a gondolattal akarok búcsúzni, amit nagycsü-
törtökön szoktunk énekelni: „Hol szeretet és egyetértés, ott az Isten. Min-
ket Krisztus szeretette gyűjtött egybe, örvendezzünk és Őbenne vigadoz-
zunk. Tiszteljük és szeressük az élő Istent, és szeressük mind egymást 
tiszta szívvel. Mikor tehát egybegyűlve együtt vagyunk, lélekben ne 
oszoljunk meg, jól vigyázzunk! Szűnjenek a rút viszályok, megszólások, s 
ott lakozzék közöttünk Krisztus-Isten. Hol szeretet és egyetértés, ott az 
Isten.” 
Ha jó kapcsolatot akarnak a papjukkal, akkor ne Lóránd atyáról beszélje-
nek, hanem vele. Ne róla, hanem vele. Itt tanultam azt a mondást, bár sose 
hallottam máshol: „átkozott a napod, amikor szádra veszed a papod.” De 
úgy látszik, ezt itt nem mindenki ismerte, vagy nem mindenki gyakorolta. 
Bizonyos támadásoknak kitettek. Soha senkire nem haragudtam. A táma-
dásokkal nem foglalkoztam. Ezeket a nehézségeket is köszönöm, hiszen 
nagyobb alázatosságra tanítottak. Voltak egyesek, akik nem tudtak vagy 
nem akartak velem egyetérteni. Esetleg talán rosszat is akartak nekem, de 
nem volt rossz érzésem a szívemben velük szemben soha, de imádkoztam 
azért, hogy az ő szívükben is szülessék meg a béke. 
Talán mondhatom azt, hogy sok változás várható. Mindenki azt tegye 
hozzá a közösséghez, amit maga tud, amit önmaga tud hozzátenni. Na-
gyon vágyom arra, hogy igazi közösség alakuljon ki, hogy merjük egy-
mást fölkeresni, vegyünk részt a másik gondjában, hordozzuk nehézségét, 
osszuk meg az örömeinket, számíthassunk egymásra. Egymásra vagyunk 
utalva, egymást hordozva tudjuk a saját életünket is az Úristen felé irányí-
tani. 
 

Augusztustól már a VI. kerületi Szent Család Plébánia plébánosa lesz. Ez 

nyilván nagy változás a félig kertvárosi, félig lakótelepi Rákoskeresztúr-

hoz képest. Milyen tervekkel vág neki az újnak? 
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Nem akarok nagy változtatásokat. Fogadjanak el, szeressenek meg, utána 
meg a hívekkel együtt dolgozva csinálom, amit lehet. Nagy reménnyel me-
gyek át az új plébániára. Az elmúlt 6 évben sokat tanultam itt, hogyan kellene 
jobban. Aztán én magam belvárosi vagyok. Egy belvárosi kerületbe kerülök. 
Bizonyos szempontból könnyebb lesz a hangot velük megtalálnom. Nagyon 
sok emlékem fűződik a szomszédos plébániához, hiszen ott voltam hat évig, 
és igen sok szép emlékem van onnan. Úgy érzékelem, hogy a közösség is sze-
retettel vár. 
Olyan helyre kerülök, ahol lesz káplán, diakónus, nagy templom, elegáns kör-
nyék, jó közösség. Azt gondolom, ez mindenféleképpen előrelépés. Mert akár 
én maradok itt, akár Lóránd atya, itt már csak egy ember marad. És a követ-
kező évtizedben nem is várható, hogy itt két pap lesz.  Sajnálatos, hogy fogy 
az emberekből a hit, egyre kevesebb a pap, és sokszor azt sem becsüljük meg, 
aki még van nekünk. 
Az ittenieknek azt kívánom, hogy építsék a közösséget, segítsék egymást, 
karolják fel a jó kezdeményezéseket. Ki-ki segítse a saját egyházközségét. És 
hogy szívvel tudjon mindenki együttműködni az adott plébánosával. 
 
Mindehhez sok sikert, erőt, kitartást és szeretetet kívánunk az egész egyház-

község nevében! 

Borbás Kata 

HHHAAA   NYÁRNYÁRNYÁR   ÉSÉSÉS   KEDDKEDDKEDD, , , AKKORAKKORAKKOR   KIRÁNDULÁSKIRÁNDULÁSKIRÁNDULÁS!!!    

Aki eljött velünk a Vasúttörténeti Parkba, az biztos, hogy nagyon jól 

érezte magát. Megállás nélkül kerestük a programokat: hogy hova menjünk 

és mit próbáljunk ki. Felmásztunk a mozdonyokra, felültünk a minivasútra, 

ahol együtt integettünk s vágtunk bolondos arcokat, ha fotóztak. Többször is 

rendeztünk hajtányversenyt, ahol a kicsik(a legkisebb olyan 5-7 éves lehe-

tett) és a nagy kamaszok is együtt biztat-

ták a csapatot, hogy nyerjenek. Ezen kívül 

ugrálóváraztunk és trambulinoztunk is. 

Igaz, hogy egész nap csak játszottunk és 

játszottunk, de mégis megismertük a régi 

mozdonyokat, illetve a sínen közlekedő 

más járműveket. Én, személy szerint, na-
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gyon jól éreztem magamat. Megpróbálok 

mindegyik keddi kirándulásra elmenni, re-

mélem Ti is velem tartotok, és szórakozunk 

egy jót!!! :-) 

Bodó Dániel   

 

 
Egy borús nyári napon a Szent 
Kereszt temlom előtt gyülekez-
tünk,majd mindenki kocsiba ült 
és elindultunk a Veresegyházi 
Medveparkba. 
A parkba egy rövid sétaút veze-
tett. A kapunál egy kisvasút foga-
dott minket,amit a gyerekek rög-
tön birtokba vettek. Mire az utol-
só felnőtt is megérkezett, addigra 
mi, gyerekek már a medvéket csodáltuk. A nagy ,,macik" már 
várták, hogy mikor adunk nekik valami finomságot. Vittünk 
almát, és volt aki vett mézet, majd mindenki fogott egy faka-
nalat, és a kerítés résein bedugtuk  a medve kedvenceit. A te-
rületükön volt egy tó, amiben épp két bocs birkózott.  
Ám nem csak medvéket láthattunk, voltak mosómedvék, 
többféle farkas, elvileg egerészölyv is (de azt sajnos nem lát-
tunk) varjak, szép agancsú rénszarvasok ,és a nemrégiben 

megtalált veszélyes keselyű-
teknős. Itt éppen az egyik 
televízió stábja forgatott. Né-
hányan még az esti híradó-
ban is szerepeltek. A séta 
után a parkolóban finom 
meggyet ettünk. 
Nagyon jól éreztük magun-
kat,már várjuk hová lesz a 
következő kirándulás! 

Benkó Emese Mária 
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H Í R E K  É S  E S E M É N Y E K  
 

Augusztus 15. csütörtök; Nagyboldogasszony. Parancsolt ünnep. A 
Szent Kereszt templomban reggel és este 1/2 7-kor vehetünk részt 
szentmisén. 

Augusztus 20 kedd, állami ünnep, szentmisén ajánlott részt venni. 
Szeptember 7. vasárnap; Veni Sancte. A Szentlélek segítségül hívásá-
val kezdjük az új tanévet  

Szeptember 14. vasárnap; A délelőtti ½ 11-es szentmisében ünnepel-
jük Szent Kereszt templomunk búcsúját. 

Szeptembertől csütörtökönként 19 órától felnőtt hittan kezdődik a hit 
iránt érdeklődőknek. 

 
Képviselőtestületünk nyári üléséről 

 

Tamás atya külön vett búcsút a tagoktól 2014. július 31-én. 
Megköszönte támogató munkánkat, és kért bennünket, segít-
sük Lóránd atyát munkájában szeretettel, körültekintően és lel-
kiismeretesen  közösségünk megerősödése érdekében.  Erre 
tettünk esküt két évvel ezelőtt. 
Lóránd atya, aki 2014. augusztus 1-től kinevezett plébánosunk, 
köszöntésünket követően Ferenc pápa új enciklikájának főbb 
gondolatait ismertette. A Lumen fidei (A hit fénye) többek között 
szól az igazságról, hogy a hit és ész nem ellentétesek, hanem 
egymás mellett részt vállalók az ember életében. S hogy az 
evangelizáció továbbra is mindannyiunk feladata, ami hit nélkül 
lehetetlen véghezvinni. Lóránd atya fontosnak tartotta az encik-
lika kapcsán arról beszélni, hogy a szentatya szándékait helyi 
szinten is meg kell tudnunk valósítani.  
Ezt követően a testület előtt álló feladatokat vettük végig. Miben 
kell javítanunk a munkánkat a közösségért? 
Szó esett a közeli Szent Kereszt templomi búcsú szervezésé-
ről. A Karitász és a képviselőtestületünk tagságának megfiatalí-
tásáról. A hitoktatás új rendszerének kiszolgálásáról, valamint a 
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Plébániánk facebook-oldala, 

„Szent Kereszt Felmagasztalá-

sa Római Katolikus Plébánia,  

Rákoskeresztúr”  

Megújult honlapunk: 

www. 

szentkereszt.weblapmagus.hu 

Tisztelettel és 

szeretettel köszöntjük 

azokat a testvéreinket, 

akiknek augusztusban 

születésnapja, névnapja, 

házassági évfordulója van. 

ministránsok felkészítéséről, velük való rendszeres foglalko-
zásról. Összeállítottuk az új miserendet. Felvetettük a temp-
lom-gondokok és sekrestyések személyének véglegesítését. 
Tisztáztuk a plébánia jelenlegi pénzügyi helyzetét, még Ta-
más atya jelenlétében az ülés elején, az átadás-átvétel körül-
ményeit.  Lóránd atya kérésére a heti bevételek számlálását 
és a banki tranzakciókat minden hónapban más-más, két 
képviselőtestületi tag jelenlétében végezzük. 
Számunkra nagyon fontos a kapcsolattartás a minket megvá-
lasztó hívek közösségével. Ezért a kommunikáció eddig is-
mert formáit megtartva javítunk a Hírlevél, weboldal (http://
www.szentkereszt.weblapmagus.hu/) küllemén és tartalmán, 
gyakoriságán. Ezúton, és a heti templomi hirdetésekben, is 
kérjük híveinket, akik gondolataikat, történeteiket, verseiket, 
rajzaikat, fotóikat megosztanák a közösséggel, bátran keres-
sék személyesen, vagy küldjék el a szerkesztőknek. weboldal 
szerkesztő: szentkereszt17@gmail.com, hírlevél szerkesztő: 
dosaborbas@gmail.com. 
Az első képviselőtestületi ülés új plébánosunkkal igen kelle-
mes légkörben zajlott. Mindenki megelégedésére a kitűzött 
napirendi pontokat végig tudtuk beszélni. Bízunk Istenünk se-
gítő erejében, hogy az elkövetkezendő időben is hatékony és 
alázatos munkát végzéshetünk majd híveink és plébánosunk 
megelégedésére. 

B. Fülöp Katalin 
képviselőtestületi elnök 
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KATOLIKUS HÍRLEVÉL 
 

A Rákoskeresztúri Szent Kereszt és Szent Pál Templom idősza-
kosan megjelenő lapja 
Felelős kiadó és főszerkesztő:  

Dr. Ujházi Lóránd plébániai kormányzó 
Szerkesztő: 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 ve-

lünk élményeiteket. 
A jelen kiadványban található írások, cikkek más sajtóorgánumban vagy mé-
diában való felhasználása kizárólag a plébánia engedélyével lehetséges!  

Következő szám: Veni Sancte. Lapzárta: 2014. augusztus 18. 

TEMPLOMAINK MISERENDJE 

Szent Kereszt Templomban 
 

A nyári szünetben hétköznaponként csak reggel ½ 7-kor, szeptem-
bertől hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton reggel ½ 7-kor, ked-

den és csütörtökön este ½ 7-kor lesz szentmise.  
Vasárnap változatlanul 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. A gyermekek számára a szentmise előtt  

¾ 9-től evangélium-magyarázat lesz. 

P l é b á n i á n k  é s  t e m p l o m a i n k  

Urnatemplom nyitvatartása: 
 

Csütörtökön ½ 5 – ½  6 között, szom-
baton ½ 6 – ½ 7 között, vasárnap ½ 7 
– ½ 8, valamint ½ 9 - 9, és 10 – ½ 11 

között látogatható. 

Plébánia Irodai ideje 
 

1173 Budapest, Pesti út 136. Fsz.  
Tel: 256-3453.  

H-Cs: 16-17 óra között 


