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A világosság győzelme a sötétség, az élet győzelme a bűn és a halál 
fölött. Röviden összefoglalva ezt ünnepli az egyház húsvét éjszakáján. A 
feltámadást jelölő szó a görög anasztasziss szóból ered, mely jelentése 
valakit felállítani. A Krisztus előtti ókori bölcselők úgy vélték, a halott 
testnek a feléledése nem történik meg: "Amikor az ember egyszer meg-
halt és a por felszívta vérét, már nincs többé feltámadás" (Aiszkhülosz: 
Emeniszek 647). Azonban ilyen vagy olyan formában a feltámadás vagy 
feltámasztás visszatérő motívum mindhárom monoteista vallásban, a 
kereszténységben, a judaizmusban és az iszlámban is. Arra vonatkozó-
lag, hogy valaki testestől eltávozhat az égbe, már az Ótestamentum is 
tartalmaz elképzeléseket (pl. Illés). 

Ám a feltámadás (és a mennybemenetel) képzete sokkal inkább a 
hellenisztikus vallások keleti eredetű meghaló és feltámadó isteneihez, 
pl. az egyiptomi Oziriszhez és a kisázsiai Attishoz, a szíriai Adoniszhoz, a 
mezopotámiai Tammuzhoz kapcsolódik. (A kereszténység hellenisztikus 
környezetben való terjesztésénél - Pál apostol révén - ezért került előtér-
be Jézus halálának, feltámadásának és mennybemenetelének hirdeté-
se.) Míg tehát a zsidó tanítványok elsősorban messiási vonásokkal ru-
házták fel, addig az ún. pogány környezetben missziózó keresztény pré-
dikátorok egyre inkább a meghaló és feltámadó istenekhez hasonló meg-
váltónak mutatták be Jézust.  

A feltámadásnak egyetlen tanúja sem volt. A szemtanúk arról szá-
molnak csak be, hogy a sír, amelybe Jézus Krisztus holttestét tették, 
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üres volt, illetve több százan találkoztak a feltámadt Jézussal. Szent Pál 
egészen világosan veti fel az alapvető kérdést így: „Ha nincs feltámadás, 
akkor Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, nincs 
értelme a mi tanításunknak, s nincs értelme a ti hiteteknek sem.” (I1Kor 
15,13-14). A feltámadásról szóló igehirdetés (kérügma) legkorábbi össze-
foglaló formuláit Szent Pál leveleiben találjuk meg. Szent Pál saját állítá-
sa szerint ezt maga is hagyományként kapta, megtérése után, amit 
korintusi tartózkodása alatt (Kr. u. 50-51) átadott hallgatóinak. A feltá-
madás hite egyidős az Egyház kezdetével. Aquinói Szent Tamás a hagyo-
mányt összegezve a Feltámadt Úr megjelenéseit „nyilvánvaló jeleknek” 
tartja, amelyek által Jézus megmutatta magát övéinek. Jelek voltak, 
amennyiben a tanítványok érzékelő ismeretmódjához és szükségleteihez 
mérten különböző módon közvetítettek; nyilvánvaló jelek voltak, ameny-
nyiben felismerhetően jelezték és közölték a Feltámadt Úr valóságát. 

 Meglepő módon a győzelem a kereszten született. A kereszténység 
legnagyobb üzenete, hogy a kereszthalál és a föltámadás egymásba fonó-
dik. Ez az egyház liturgikus ünneplésben is megjelenik.  De ugyanerre 
gondolunk a keresztelés szertartásában is. Húsvét az ősegyházban a ke-
resztelés éjszakája is volt. A megkereszteltek Krisztussal meghalnak és 
életre támadnak. A liturgia még azt is hozzáteszi Krisztus által és Krisz-
tusban. A húsvét éjszakáján megújul minden.   

A húsvét éjszakájának egyik legszebb jelenete a fény ünnepe.  A 
fényünnepségnél a fényköszöntő rítus az ókori lámpagyújtás ősi szertar-
tásából fejlődött. A tűzszentelés a frank birodalomban már a 8. század-
ban szokás volt a pogány tavaszi tüzek ellensúlyozására, amit Róma a 
12. században vett át. Jelentése Krisztus a világ világossága. Az egyház 
felolvassa az olvasmányokat, amely az üdvtörténet nagy eseményeit mu-
tatják be. Ez minden vigília velejárói voltak kezdettől fogva.  

Az ünneplés éjszaka történik.  A  4. században  az egész éjszakát 
kitöltötte a húsvét ünneplése. Vasárnap nem is volt külön istentisztelet. 
Ez annak az örömnek a megnyilvánulás volt, ami a húsvét. Jézus feltá-
madása ugyanis hitünk középpontja, ez az az örömhír, amely már most 
boldoggá teszi a mi életünket is. 

Ujházi Lóránd 
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Húsvéti megemlékezés 
 
Jézusunk feltámadott, 
lelkünk nyugalmat kapott. 
Begyógyulnak a sebek, 
boldogok az emberek. 
 
Váltságunkat elhozta, 
bűneinket lemosta, 
fehér lett a mi lelkünk, 
új életet így nyertünk. 
 
Adjunk hálát emberek,  
Jézus minket felemelt. 
Zengjünk öröm éneket, 
így dicsérjük az Istent. 
 
Könnyeket ne hullassunk, 
örvendezzünk, vigadjunk. 
Szebb lesz a mi életünk, 
ha Istenben reménykedünk. 
 
Égi szeretet 
 
A keresztfához megyek, 
ahol nyugodalmat lelek. 
Bűneimet eléd teszem, 
ó, megváltó Istenem.  
 
Sokszor voltam elveszett, 
vérző szívem szenvedett. 
De bűneimet lemosta, 
Isten áldott Szent Fia. 

 
Mint a húsvéti bárány, 
vérét ontották a Golgotán. 
Harmadnapra feltámadott, 
nekem üdvöt Ő így hozott. 
 
Csodás égi szeretet, 
szívem érted epedett.  
Bezárlak a szívembe, 
légy életem értelme. 
 
Húsvétra  
 
Jézusunk feltámadott, 
Lelkünk nyugalmat kapott, 
Begyógyulnak a sebek,  
Jézus minket felemelt. 
Vétkeinket eltörölte, 
Bűneinket elengedte. 
Gyermekei így lehettünk, 
Új életet tőle nyertünk. 
Mint a régi tanítványok, 
Isten fiát úgy áldjátok. 
Tiszta szívvel, dicsérjétek, 
A nyugalmát hinti néktek. 
Megáldja az életünket,  
Megadja a kenyerünket. 
Tiszta lesz az életünk, 
Benne bízva élhetünk. 
Ha fáradt a tested, lelked, 
Nála nyugodalmad leled. 
Bizton nézhetsz a jövőbe,  
Jézus, életed őrzője. 

Filipszky Baran Ilona 
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A Szent Pál-búcsú után—a siklósi Dolce Hegedűegyüttestől 
 

Bár már közel 19 éve tart minket össze a közös muzsikálás öröme, 
mint minden fellépés előtt, most is volt bennünk egy kis drukk, hogy ez 
a közönség is élményekkel gazdagon, lelkiekben feltöltődve távozzon a 
koncertről, és tudásunk legjavát nyújtsuk.  

Amivel kiemelkedik számunkra ez a fellépés a többi közül, az a hi-
hetetlen vendégszeretet, amellyel vendéglátóink és a közönség fogadott 
bennünket. Ezúton is köszönjük! Megtiszteltetés volt ebben a csodálatos 
akusztikájú templomban játszani.  

Reméljük, lesz még alkalmunk megörvendeztetni Önöket/
Benneteket!  

Üdvözlettel:  
Dolce Hegedűegyüttes 
Siklós 

Családok farsangja  
A Pál Apostol Katolikus Iskolában február 15-én Madárdombi Szent Pál 

templom családközössége  farsangi mulatságot tartott. A szervezők Halász 
Kriszta és Schüszterlné Tolnai Judit voltak. A rendezvényt a következőképp 
ajánlották: „Várjuk a gyerekeket és szüleiket. A gyerekeket szülők, vagy a szü-
lőket gyerekek nélkül. Hasonló értelemben várjuk a nagyszülőket és unokákat, 
és valamennyi lehetséges kombinációjukat.” 

A mulatság nagyszerűen sikerült, ahogy erről a képek is tanúskodnak. B.K. 
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Mindnyájan, kik egyek vagyunk… farsang 2014. 
Az idei évben a Kaszap István Alapítvány által szervezett jótékonysági 

farsangi bál a hagyományokat megőrizve újult meg mind formájában, mind 
tartalmában. A bált, amelyikre idén 24. alkalommal került sor, a farsang de-
rekán, február 8-án tartották meg a Vigyázó Sándor Művelődési Házban. 

A hagyományt őrizte a bál korábbi években megszokott szerkezeti felépíté-
se (műsor, vacsora, tánc, tombola, tánc), a fellépő művészek köre és az a 
szellemiség, amely kifejezte a jelen levők összetartozását. Új színfoltot je-
lentettek a műsorban a Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázi-
um növendékeinek igényes, változatos produkciói. 

A nézőtér a színházteremben 18 óráig zsúfolásig megtelt. Az elmúlt évek 
érdeklődését felülmúlta a résztvevő támogatók száma. A közönség izgatottan 
várta a műsor kezdését. A színpadon Palojtay-Érsek Ágnes rendkívül kelle-
mes hangon, a tőle megszokott közvetlen és nagyon megnyerő stílusban in-
dította az estet. A bál fővédnöke, Soltész Miklós, a Nemzeti Erőforrás Mi-
nisztérium szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkára és a bál 
díszvendége, Csavlek Etelka operaénekes, keramikusművész az első sorból 
élvezhették az előadást.  A két kiemelt vendég személyisége jól illeszkedett 
a rendezvényhez. Soltész úr mély hite, az ifjúság iránti elkötelezettsége na-
gyon szimpatikusan nyilvánult meg az este folyamán. Csavlek Etelka, bár a 
műsorban nem lépett fel, egy gyönyörű hangú operaénekesnő, aki végtelen 
szerénységével, belső békéjével, hallatlan intelligenciájával sugárzó egyéni-
sége volt az estnek. Társaságában érkezett a bálba Csekovszky Árpád özve-
gye, barátságuk hosszú évekre nyúlik vissza. Csavlek Etelka kerámiákat is 
készít, amelyek szép szín és formavilágot tükröznek. 

Képek a madárdombi családközösség farsangjáról 
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A műsorban fellépő művészek évek óta visszatérnek. Ismerősként üdvözöltük 
Hegedűs Valér zongoraművészt, Herencsár Viktória cimbalomművészt, 
Martonosi György előadóművészt is. Meglepő volt Kiss László dalénekes a 
tavalyi év alapítványi díjazottja. Nem egyedül érkezett és nem a tőle megszo-
kott stílusú, mély tartalmú dalokat énekelte. Elmaradt a gitárkíséret is. Partner-
nőjével, Malinger Anita dalénekessel könnyed dalokkal szórakoztatták a jelen 
levőket. Nekem nagyon hiányoztak a mesekutas idők dalai. Sajnálom, hogy  
csak a lelkemben szólalhattak meg a szívet-lelket melengető sorok: „…A ma-
gasból nézz le ránk, add most a megváltó szent igét! …Válasz nélkül ne hagyd 
ezt a fájdalmas fohászt!” 

Nagyon szép pillanatok tanúi lehettünk a „családi” Halleluját előadó Gaál 
Csaba és szerettei énekében gyönyörködve. Büszkeség töltötte el a Pál Apostol 
Katolikus Általános Iskola és Gimnázium mellettem ülő igazgatónőjét, vala-
hányszor az általa vezetett intézmény diákjai szerepeltek a színpadon. Nagy 
sikert arattak a diákok; énekeltek, táncoltak, humoros jeleneteket mutattak be. 
A mazsorett produkció különösen figyelemre méltó volt. Megtudtuk, hogy a 
világ több országában sikert aratott és díjat nyert műsorával a tehetséges ifjú 
hölgy, aki koreográfus szeretne lenni. Békés hangulatú tengeri morzsolását ele-
venítette fel a keresztúri szlovák nemzetiségi hagyományőrző asszonykórus és 
tánccsoport, amelynek ifjú tagjai szintén a Pál Apostol Katolikus Általános Is-
kola és Gimnázium növendékei. 

A meglepetés vendég a műsorfüzetben nem szereplő Palojtay Béla bácsi volt. 
Óriásit alakított. Saját versét adta elő, a mai Tiborc panaszait, amelyet a Tan-
könyvkiadó igazgatójának sír el. (Béla bácsi több évtizedig dolgozott a Tan-
könyvkiadó Vállalatnál, még nyugdíjasként is visszajárt. Nemrég egy riportban 
hallotta, a nemek harcában alulmaradt hőn szeretett munkahelye.) A vers a fér-
fiak sanyarú sorsát mutatta be. A tréfás rímeken nagyokat kacagtunk és elámul-
tunk, hogy a 93 éves Béla bácsi milyen fantasztikus szellemi és testi erőnek 
örvend. 

Az est fénypontja az alapítványi díjak átadása volt. Idén két Katalin kereszt-
nevű hölgyet talált érdemesnek a díj elnyerésére az alapítvány kuratóriuma. 
Ács Béláné és Mezei Józsefné részesülhettek a megtisztelő díjban és a hozzá 
társuló figyelemben. Ács Béláné, a Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és 
Gimnázium igazgató helyettese, aki az elmúlt öt évben az alapítvány által tá-
mogatott ausztriai német nyelvtanulást biztosító nyári utak szervezését és lebo-
nyolítását vállalta. Mezei Józsefné, nyugdíjas sekrestyés, az alapítvány ruhavá-
sárainak nélkülözhetetlen segítője. Férjével együtt kezdtek el dolgozni az ala-
pítványi ruhavásárokon. Férje halála után egyedül maradt, de a szolgálatot foly-
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ELEKTROMOS FELÚJÍTÁS  
A SZENT KERESZT TEMPLOMBAN 

Plébániánk a tavalyi évben az Emberi Erőforrás Minisztériuma (EMMI) 
pályázatán kétmillió Ft-ot nyert, kifejezetten a Szent Kereszt templom vil-
lamos-hálózatának felújítására.  

A pályázati szerződés aláírása után az első tevékenységet a templom 
világítástechnikai terveinek elkészíttetése jelentette, amelyben pontos mé-
rések, számítások és modellezések alapján meghatározták, hogy milyen 
lámpáknak és hova kellene kerülnie a felújítás során.  

A következő lépés a teljes villamossági tervezés elvégeztetése volt. Ez 
tartalmazta az erősáramú (220V-os) rendszer tervezését, valamint a gyen-
geáramú hálózatok (tűzjelző, riasztó, vetítő, informatikai, adatátviteli, han-
gosítás) kialakításának leírását. 

A tervek elkészítése után, több jelentkező közül került kiválasztásra a 
kivitelező vállalkozó, az Áramfogat Bt. Ők valósították meg a templom 
teljes erős és gyengeáramú felújítását.  

A sekrestyében áthelyezték az elektromos mérőórát és kialakították az 
új kapcsolószekrényt. Ez képezi a teljes világítási rendszer központját. A 
kapcsolószekrényből a kábelkötegek a padlásra jutnak fel, ahol kábelcsa-
tornában futnak végig. Onnan a templom pillérein ereszkednek vissza és 
látják el árammal a konnektorokat és világítótesteket.   

A felújítás során a kor igényeinek megfelelően energiatakarékos, 
fémhalogén és ledes lámpákat építettek be, külön világítást kaptak a ke-
resztúti stációk, valamint a különböző szobrok is.  

tatta. És folytatni is szeretné, amint mondta: „Ha Isten erőt ad hozzá, foly-
tatom” 

A díjátadás után az évek óta megszokott rendben folytatódott a bál. A 
leghűségesebbek reggelig kitartottak. 

Az alapítvány már készül a jubileumi bálra. Ha szándékaik találkoznak a 
jó Isten akaratával, akkor részesei lehetünk a 25 éves Kaszap István Alapít-
vány negyedszázados évfordulóját fémjelző rendezvénynek. 

Találkozzunk jövőre! 
N. Valéria 
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Az oldalfalakról eltűntek a neonlámpák, a falakról a lógó vezetékek, a 
sekrestyéből az életveszélyesnek nyilvánított biztosítéktábla. Minden veze-
ték a falba épített védőcsőben van elvezetve. A felújítás során gondoskod-
tunk arról is, hogy későbbiek során esetlegesen felmerülő új igények falvé-
sés nélkül legyenek kialakíthatók, hiszen mindenhol üres, tartalék csöveket 
is beépítettek.  

Lehetőség lesz mostantól a külső hangosításra is, valamint külső kon-
nektorokat is kialakítottak.  

A plébánia igyekezett a kivitelezést úgy időzíteni, hogy a nagyböjt hete-
iben történjen. Ebben az időszakban nem csak lélekben élhettük át a lemon-
dásokat, az önkiüresítést, hanem valóságosan megtapasztalhattuk, hiszen 
lecsupaszították templomunkat, megfosztották díszeitől. A feltámadást, 
most húsvétkor nemcsak bensőnkben, hanem az épület megújításában is 
átélhetjük. 

Néhány érdekes technikai adat. A kapcsolószekrényben 48 db külön 
kapcsolót és 96 db visszajelző ledet építettek be. A felújítás során a falakba 
1548 m védőcsövet helyeztek el, amit ha egymás után helyeznénk el, akkor 
a Szent Kereszt templomtól elérne a Szent Pál templomig. Összesen  
1500 méter hateres gyengeáramú vezetéket, 2000 méter három valamint 
500 méter öteres erősáramú kábelt húztak be a csövekbe. Ha ezeket vezeté-
kekre szétbontanánk és egymáshoz toldanánk, akkor 17,5 km hosszú huzalt 
kapnánk, ami a XVII. kerület peremét majdnem teljesen körbeérné. A 
templomban, ha minden lámpát felkapcsolunk, akkor 65 db izzó vagy ref-
lektor ontja a fényét, és összes energia-felvételük a régi lámpáknál alacso-
nyabb marad.   

Köszönjük kedves híveinknek a kellemetlenségek elviselését, a többnyi-
re méltatlankodásoktól, morgolódásoktól mentes, türelmes hozzáállását. 
Szeretnénk kifejezni külön hálánkat azoknak, akik bármilyen módon is se-
gítették a felújítást: pakolásban fizikai erejükkel, takarításban részvétellel; 
valamint azoknak, akik idejükkel vagy adományaikkal járultak hozzá a ki-
vitelezés sikeréhez.  

Udvardy Tamás plébános  

A plébánia papjai és a képviselőtestület  
nevében minden kedves Olvasónknak  

áldott húsvéti ünnepet kívánunk.  
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Személyi változás egyházközségünk képviselő testületében 
A Magyar Egyházközségek Szabályzata (4.7.c.) szerint a 70. életévét betöl-
tött képviselő megbízatása megszűnik, már nem láthatja el tisztségét a testü-
letben. 

Ennek értelmében a testület világi elnöke, Baran János helyett új elnököt 
választottak a képviselők. 2014. január 31-én B. Fülöp Katalin kapta meg  e 
megbízást. Egyházközségünkben eddig még nem töltötte be nő  ezt a tiszt-
séget. 
Baran János, volt képviselőtestületi világi elnök tiszteletbeli tagként, szava-
zati jog nélkül marad a testületben, és észrevételeivel, tudásával továbbra is 
támogatja a közösségi munkát. 

Az új világi elnök  elfogadta a rá háruló új feladatokat, s ígéretet tett, a tes-
tülettel együtt fog fáradozni azon, hogy  egyházközösségünk erősödjön sze-
retetben, hitbéli buzgósában . 

Historia Domus 
Anno1929 

(folytatás) 
Az egyházközség egy igen nagy fontosságú anyagi vállalko-
zásba is kezdett. A község közvetlen határában fekvő 41 kat. 
hold földet szeretné parcellázni. Annak hírére, hogy a parcellá-
zás szóba kerülhet, többen ajánlatot tettek. Azonban én úgy 
gondoltam, hogy ha egy mód van, a legelőnyösebbet kell vá-
lasztani. A többek között ajánlkozott (?) Mátyás országgyűlési képviselő is. Ő lát-
szik a legmegbízhatóbbnak. Püspök Úr Őméltósága előterjesztésemre megengedte, 
hogy (?) Mátyás egy próba-parcellázást készítsen, de olyképpen, hogy az egyház 
tulajdonjoga semmibe se érintessék. Püspök Úr Őnagyméltósága csak az esetben 
fogadja el, ha jónak látja, és legalább 80 kat. csereföld azonnali átadását megteszi. 
Ezen az alapon lehet elindulni tárgyalni. Egyenlőre a helyzet igen nehéz, mert kö-
zelben eladó föld nincsen.  
Ez évben a statisztika adatai szerint: születés 163, halálozás 99, házasság 31, meg-
térés 3, hitehagyás 3. Örvendetes, hogy a hitélet mindig, jobban erősödik, de érezni 
egy kissé a nazarénusok, baptisták garázdálkodása is. Az igaz, hogy áldozataikat 
inkább a protestánsokból szerzik, de figyelemre intenek bennünket is. (folytatjuk) 
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H Í R E K  É S  E S E M É N Y E K  
 

Április 17. nagycsütörtök este ½ 7 órakor a Szent Kereszt templom-
ban ünnepeljük az utolsó vacsora emlékét és az Oltáriszentség alapítá-
sát; este 9 órakor a Szent Pál templomban ismét megünnepeljük az 
utolsó vacsorát és az Oltáriszentség alapítását.  

Április 18. nagypéntek délelőtt 9 órakor keresztutat járunk a Szent 
Kereszt templomban; délután 3 órakor a Szent Pál templomban lesz 
nagypénteki liturgia; este ½ 7 órakor a Szent Kereszt templomban 
tartjuk Jézus kínszenvedésének ünnepét: Igeliturgia, passió, kereszt-
hódolat, áldozás következnek egymás után. 

Április 19. nagyszombat este ½ 7 órakor a Szent Kereszt templomban; 
éjjel 11 órakor a szent Pál templomban kezdődik a húsvéti vigilia ün-
neplése: tűzszentelés, igeliturgia, keresztségi fogadás megújítása és 
áldozati liturgia. A Szent Kereszt templomban körmenettel egészül ki 
az ünneplés, a Szent Pál templomban felnőttek megkeresztelése teszi 
teljessé a liturgiát.  

Április 20. húsvétvasárnap minden szentmise után ételáldás lesz. A 9 
órás szentmisén meglepetéssel készülünk a gyerekeknek, családok-
nak. A ½ 11 órakor kezdődő szentmisén templomunk kórusa is közre-
működik.  

Április 21. húsvéthétfő: vasárnapi miserendet tartunk. A Szent Pál 
templomban reggel ½ 8-kor és 9 órakor, a szent Kereszt templomban 
½ 11-kor és este ½ 7 órakor lesznek szentmisék. 

Május 4. vasárnap Anyák napja. A Szent Pál templomban a 9 órás 
szentmisén külön köszöntjük az édesanyákat.  

Május 17. szombat Rózsafűzér zarándoklat a főváros körül. A Szent 
Kereszt templom elől két irányba, Pestszentlőrinc-Havannatelep vala-
mint Kerepes felé indulnak a zarándokok.  

Május 17. szombat este ½ 7-kor bérmálás a Szent Pál templomban. A 
Szentséget Dr. Szederkényi Károly prépost, esperes szolgáltatja ki.  
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A Szent Pál templom alagso-
rában lévő termeket szeretet-
tel ajánljuk fel plébániánk 
tagjainak közösségi haszná-
latra . 

Szeretettel kérjük a Szent Pál templomba autóval érkező test-
véreinket: úgy parkoljanak, hogy egymás mellett minél több 

gépkocsi elférjen, valamint minél jobban közelítsék meg a ke-
rítést.  

Plébániánk facebook-oldala, 
„Szent Kereszt Felmagasztalása 
Római Katolikus Plébánia,  
Rákoskeresztúr”  

Május 24. szombat Nagymarosi ifjúsági találkozó. A gyermekeket 
azonos helyszínen a nekik való programra várják. 

Május 25. Hittanos gyerekek elsőáldozása a Szent Kereszt templom-
ban a ½ 11-es szentmise keretében.  

Május 31. szombat - családi evezés a Soroksári-Dunaágon. 

Június 8. vasárnap Pünkösd. A ½ 11 órás szentmisén templomunk 
kórusa is közreműködik. 

Június 9. Pünkösdhétfő. Templomainkban hétköznapi miserendet 
tartunk. Reggel és este ½ 7-kor lesz szentmise a Szent Kereszt temp-
lomban.  

Július 18-20. péntek-vasárnap családok vízitúrája lesz plébános atya 
kíséretével. Szülő(k) és 7-14 éves gyermek(ek) jelentkezését várjuk. 

Augusztus 9-17. Plébániai kisgyermekes családok közös nyaralási 
lehetősége Ordacsehiben. Jelentkezés a 9 órás családi szentmiséken 
Rostás Antalnál. 

Tisztelettel és szeretettel 
köszöntjük azokat a 

testvéreinket, akiknek április-
ban, májusban 
születésnapja, 

névnapja, házassági 
évfordulója van. 
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KATOLIKUS HÍRLEVÉL 
 

A Rákoskeresztúri Szent Kereszt és Szent Pál Templom idősza-
kosan megjelenő lapja 
Felelős kiadó és főszerkesztő: Udvardy Tamás plébános atya 
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: Pünkösd. Lapzárta: 2014. május 18. 

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. 

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 


