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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. 

Következő szám: Advent. Lapzárta: 2014. november 20. 

TEMPLOMAINK MISERENDJE 

Szent Kereszt Templomban 
 

Hétfőn reggel ½ 7-kor, kedden este ½ 7-kor , szerdán reggel ½ 7-
kor, csütörtökön este ½ 7-kor , pénteken és szombaton reggel 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 vasárnapra érvényes előesti, 
vasárnap reggel 8-kor van szentmise 

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

Halottak napi temetői nyitvatartási rend: 
Szent Pál templom Urnatemető 

November 1. szombat 8.00-12.00 és 16.00-19.00  
November 2. vasárnap  6.30-12.00 és 16.00-19.00 

Szent Kereszt templom 
November 1. szombat 16.00-19.00 
November 2. vasárnap 16.00-18.00 

 

 

Katolikus Hírlevél 
Rákoskeresztúr, 2014. november 

Egyházközségi kiadvány  
XIV. évfolyam 5. szám 

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

  

Alkonyi csendbenAlkonyi csendben  

  

Alkonyi csendben néma áhítat,Alkonyi csendben néma áhítat,  

Csillagvirágos az égi ablak.Csillagvirágos az égi ablak.  

Temetők ragyognak, fénylenekTemetők ragyognak, fénylenek  

Táncolnak a holt szellemek,Táncolnak a holt szellemek,  

Mint kergetőző gyermekek.Mint kergetőző gyermekek.  

  

Virágok sokszínű szirmaiVirágok sokszínű szirmai  

Díszlenek az aranyló fényben.Díszlenek az aranyló fényben.  

Mint apró csillagok fényei,Mint apró csillagok fényei,  

Megtörik e kietlen vidéken.Megtörik e kietlen vidéken.  

  

Imbolyog a sok mécsvilág,Imbolyog a sok mécsvilág,  

Miként változik a szélirány.Miként változik a szélirány.  

Vibrálnak a szürkületben.Vibrálnak a szürkületben.  

Imádkozunk értetek, csendben.Imádkozunk értetek, csendben.  

Filipszky Baran IlonaFilipszky Baran Ilona  
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HHALOTTAKALOTTAK  NAPJÁRANAPJÁRA…… 

…mindaz mi megnyugvást ad, békét az itt maradottaknak… 
 

Hulló falevelek, kopaszodó fák, csend és sötétség jellemzi ezen idő-
szakot, mégis van egy hely, ahol megelevenednek, életre kelnek a régi 
emlékek, személyek. Ez nem más, mint a szívünk, s ki-ki a maga 
módján emlékezik eltávozott szeretteire. S ehhez hozzájárulnak mind-
azon cselekedetek is, melyeket szeretteink eltávoztakor megtettünk, 
vagy éppen elmulasztottunk megtenni. 

Az idei évben kijutott jóból, rosszból egyaránt. Voltak gyermekszü-
letések, esküvő, de sajnos temetések is. S akármennyire is az elsők 
kedvesebbek a szívnek, az utóbbiak annál embert próbálóbbak. Em-

bert próbálóbbak, mint lelkileg, mint fizikailag. De egy biztos családi, 

baráti háttér némelyest azért tud enyhíteni a megpróbáltatások súlyán. 

A 2011-es évben távoztak el Édesanyám szülei, egymást követve, 
pár hónapos különbséggel. Az édesanyám az idő alatt hétről hétre járt 
édesapámmal vidékre, csakhogy velük lehessen, és mindemellett 
szüntelenül erre buzdította testvéreit, valamint minket is. A mai napig 
bennem él az a tettvágy, tenni akarás, ami édesanyámat jellemezte, s 
mikor a mama kórházba került, addig győzködött minket, mígnem 
egyikünkkel az este folyamán megjárta Székesfehérvárt. Fizikailag 
ugyan nem tudtunk mit tenni, mégis lelkileg ott voltunk támaszként. 
Ezeket a látszólag értelmetlennek tűnő utakat éppen ezért sosem tekin-
tettük haszontalannak. Sajnos utólag sok esetben bebizonyosodott, 
hogy akkor láttuk szeretett nagyszülőnket éppen utoljára.  

Az idei év elején nagybátyámtól búcsúztunk, ahol az ő családja is 
közrefogta őt utolsó napjaiban, és a nagycsalád nyújtotta vigasz és tá-
mogatás reményeim szerint ott is enyhülést hozott fájdalmukra. 

A nyár folyamán az is kiderült, hogy édesapám apukája feltehetően 
utolsó hónapjait tölti itt a földön velünk (édesanyja már korábban, 
1994-ben meghalt). Eleinte nem igazán értettük, hogy a Balaton végé-
ből miért éppen egy pesti kórházba kell feljönnie, és egyáltalán ilyen 
állapotban és korban miért kell ezt az egész folyamatot lezongorázni 
nála, főleg hogy éppen húgom esküvője a küszöbön volt már. Persze 
véletlenek nincsenek, s míg itt volt Pesten, apuéknál volt. Együtt men-
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H Í R E K  É S  E S E M É N Y E K  
 

Snell György az Esztergom-Budapesti Főegyház-
megye új segédpüspöke 

Az alábbiakban mi is nagy örömmel közzétesszük a Magyar Katoli-
kus Püspöki Konferencia Titkársága közleményét. 

 
Október 20-án a 
Szentatya Snell Györ-
gyöt az Esztergom-
Budapesti Főegyház-
megye segédpüspökévé 
nevezte ki, és a 
pudenzianai címzetes 
püspöki címet adomá-
nyozta neki.  
 
 

Snell György 1949. március 8-án született Kiskirályságon (a Csong-
rád megyei község neve 1956 óta Eperjes – A szerk.). Felsőfokú ta-
nulmányait a központi szemináriumban és az Egri Érseki Papnevelő 
Intézetben végezte. 1972. április 3-án szentelték pappá Egerben a Vá-
ci Egyházmegye szolgálatára. 1993-ban, a magyarországi egyházme-
gyék határainak átrendezését követően inkardinálódott az Esztergom-
Budapesti Főegyházmegyébe.  
Szolgálati helyei: 
1972–1975: káplán Kiskunlacháza-Peregen, 1975–1987: káplán Bu-
dapest-Rákoskeresztúron, 1988–2008: plébános Budapest-
Rákoskeresztúron, 2004–2006: plébános Budapest-Rákosligeten, 
2000–2003: a Rákosi Esperesi Kerület helyettes esperese,2003–2005: 
a Rákosi Esperesi Kerület esperese. 2003-tól folyamatosan ellátja az 
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága 
igazgatói tisztségét. 2008. augusztus 1-jétől a budapesti Szent István-
bazilika plébánosa. 
Fotó: Horváth Péter Gyula/Magyar Hírlap, forrás: Magyar Kurír 
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Plébánia Irodai 
ideje 

 

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

H-Cs: 16-17 óra 
között 

Historia Domus  
Anno1931 

(folytatás) Az új évet azzal a reménységgel kezdtük, hogy gazda-
ságilag és erkölcsileg a mély pontból való kibontakozás kezdete. 
De csalódtunk. Az élet minden nap nehezebb és nehezebb lett. 
Az új esztendőben egy nagy lelki, hitéleti esemény a misszió, 
anyagilag a parcellázás kötötte le figyelmünket és erőnket. Rá-
koskeresztúron misszió még sohase volt. Milyen lesz? A jezsuia 
atyák többszöri dátumainak csalódása után március …-ére tűzték 
ki a missziótartás idejét. A nagy napok el is következtek. A misszió hála Istennek 
aránylag és általában véve igen jól sikerült. Az első napokban kevesebben, de min-
dig többen és többen voltak és az utolsó napokban már a látogatók száma és a lelke-
sedés a tetőpontra hágott. Néha az idő szeles, havas kissé nem kedvezett, de dacára 
ennek a hívek jöttek. A szentgyónók száma 1300, a szentáldozásoké 1700 volt. Egy 
pár szentbeszéd Rákoshegyen is volt az óvodában, ahol szintén igen sokan voltak. A 
hívek és én a jó Páterektől meghatottan búcsúztunk és ígértük, hogy renovációt is 
tartunk. folytatjuk) 

Plébániai hitoktatás rendje a 2014/15-ös tanévben 

Hétfő: 17.00 Bérmálkozásra készülők - Szent Kereszt templom. 

Kedd: 16.30 Elsőáldozásra készülők - Szent Kereszt templom 

17.30 3-4. osztályok  - Szent Kereszt templom 

19.00 Felnőtt bibliaóra – Szent Kereszt templom 

Szerda: 17.00 Ministráns felkészítés - Szent Pál templom (2 hetente) 

Csütörtök: 17.00 7-8. osztályok - Szent Kereszt templom 

Tisztelettel  

és szeretettel köszöntjük 

azokat a testvéreinket, akiknek nov-

emberben születésnapja, névnapja, 

házassági évfordulója van. 
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tek nap mint nap a kórházba, s újra megtapasztalhatták az apa-fia kap-
csolatot, a gondoskodást, törődést, még ha most már épp fordítva is. 
Mi sem maradtunk el, unokák, dédunokák, és kihasználva a lehetősé-
get, volt alkalmunk találkozni vele. És ahogy korábban is már bebizo-
nyosodott, ez volt az utolsó fizikai találkozás sokunk számára. Az 
esküvő után jött a hír, hogy kórházba került, majd hogy édesapámat 
várja, aki ment is. De az orvosok ekkor már semmi bíztatóval nem 
kecsegtettek. Ő is elment... 

Ebben az évben az utolsó nagyszülő is eltávozott közülünk. A szü-
leink velük való törődése által sokat láttunk, sokat tapasztaltunk 
mindazokból a tettekből, cselekedetekből, érzésekből, melyekkel 
édesapánk, édesanyánk fordultak saját szüleikhez utolsó napjaikban, 
óráikban. Ahogy gondoskodtak róluk, lesve minden kívánságukat. 
Ahogy kedvükért erőt, energiát, időt nem sajnálva ott voltak mellet-
tük. Tették ezt kérés nélkül, kéz a kézben, támogatva egymást a nehéz 
időben, bátran. Igen, a mai világban talán ritkaságszámba megy mind-
ez a hozzáállás, éppen ezért nagyon hálás vagyok nekik a jó példáért, 
és büszke is, s csak remélhetem, hogy ha eljön az idő, én is hasonló 
lelkülettel, erősen, bátran tudok majd helytállni, segíteni. 

És hogy a gyerekek, a legkisebbek számára mindebből mi érthető, 
mi fogható fel? Szerintem, nagyon sok minden!Ők is látták a törő-
dést, gondoskodást. Sőt emlékszem, mikor ugyanúgy törölgette a déd-
unoka a dédi homlokát, mint ahogy azt a nagymamától látta. Látták, 
érezték a szeretetet, amely az idősebbek felé áradt. Azt nem mondom, 
hogy nem kellett olykor elmagyarázni ezt-azt, de megérte, mert tud-
ják helyükön kezelni a dolgokat. 

Sokszor hallani, hogy a kisgyermekeket nem viszik el a temetések-
re különböző okok miatt. Mi oda is vittük őket. Mivel a saját nagy-
szüleimről volt szó, akikkel még közvetlen kapcsolat is volt, meg sem 
fordult a fejünkben hogy ne vinnénk őket.  

Ez egyfajta lezárás is volt a számukra, ahogy sokunk számára is, 
hogy szeretteink innentől kezdve már nincsenek itt a földi létben, fel-
költöztek a mennyei Atyához. De szeretetük nem szűnik meg, sőt 
mostantól kezdve mindent látnak és hallanak is.  

Vén Beáta 
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Temetésen 
 
A koporsó előtt a társaság, 
Szívünkben szeretet, s néma gyász. 
Piros rózsák szépen díszlenek, 
Koszorúk közt beszélgetnek. 
Szunnyadó szoborként fekszel. 
Nyugodt a lepel, meg sem rezzen. 
Mécsvilággal lángol a lelked. 
Emlékezünk reád, szeretettel. 
Hiányod nagy űrt hagy körünkben, 
Szemeinkben a megtört könny pihen. 
Megható e mély setét áhítat, 
Agyunkba, nehéz lüktető gondolat. 
Hosszú és rögös volt az utad. 
Terhed, letetted véget ért a tudat. 
Ítéletedre várva állsz az Úr előtt, 
A test tudatlan, lélek is gyötört. 
Szállj, szállj, lélek, messze- messze. 
Érted imádkozunk halkan, csendben. 
 
Novemberi este 
 
Gyertyafénytől világos a temető kertje, 
sírok között járunk némán, csendben. 
Lélekben halottainkkal vagyunk, 
az együtt töltött időkről álmodunk. 

 

Filipszky Baran Ilona 
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A zárókiránduláson a Fővárosi Állatkertben voltunk. Amint 
megérkeztünk, készítettek rólunk egy csoportképet. 

Elsőnek az Akváriumot néztük meg. Láttunk harcsákat, kisebb 
halakat, piranhákat és egy elektromos angolnát.  

Azután átmentünk a lajhárokhoz, volt ott egy kislajhár is . Meg-
tudtuk róluk hogy haraphatnak, mert a kicsinyüket védik. A 
harapásukkal mérget fecskendeznek, amit tetanusz-oltással kezelnek. 
Ezután kígyókat, kaméleonokat és különféle gyíkokat láttunk, sőt az 
egyik kígyót meg is simogathattuk. Érdekes tapintása volt.  

Ezek után a nagy tóhoz mentünk, ahol pelikánok, vadkacsák, 
halak és teknősök úszkáltak. Bementünk a zsiráfokhoz is, itt 4 kiszsi-
ráfot és 3 nagyot láttunk. Láttunk elefántokat is. A kiselefánt éppen 
pancsolt és dagonyázott. A vizilovak nagyon mókásak voltak, éppen 
almát ettek, és még össze is vesztek rajta. 

Átmentünk az állatsimogatóba, ahol kecskék és bárányok vol-
tak. Levelekkel és ZOO-csemegével, némelyik állatot lucernával 
etettünk meg. Láttunk lámákat is, az egyik lámát meg is simogattuk . 
Peti, a kisöcsém pórul is járt ( és emiatt nagyon szomorkodott) etetés 
közben, mert az egyik láma zacskóstul elorozta az egész elemózsiát, 
a társainak nem is hagyott belőle. Találkoztunk egy nagy kossal is.   

Volt egy úgynevezett "Manófalva" nevű helyiség, ahol tengeri-
malacok, hörcsögök és nyulak voltak. Láttunk lovakat is, ezeket is 
megsimogathattuk, de találkoztunk flamingókkal, orrszarvúakkal, és 
még sok-sok különböző állattal is. Csodálatos természetet és állatvi-
lágot teremtett nekünk Isten. 

A program zárásaként bementünk a játszótérre, ahol egy nagy 
csúzda is volt. Apukám is kipróbálta.  

Nagyon élveztem ezt a kirándulást, és remélem, más is ilyen jó 
élményekkel gazdagodott, mint én és a családom.  

Köszönjük Lóránd atyának, hogy a vakáció alatt keddenként 
kultúrális programokkal hozta össze kerületünk plébániájának egy-
házközösségét! 

Majer Dániel Tamás 

EEEMLÉKMLÉKMLÉK   AAA   NYÁRRÓLNYÁRRÓLNYÁRRÓL:  H:  H:  HAAA   NYÁRNYÁRNYÁR   ÉSÉSÉS   KEDDKEDDKEDD, , , AKKORAKKORAKKOR   KIRÁNDULÁSKIRÁNDULÁSKIRÁNDULÁS!!!   
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Szeretettel várunk minden olyan fiút, aki 
kedvet érez az oltárszolgálatra, és szívesen 

lenne tagja egy nagyszerű csapatnak! 

A ministrálás közben a fiatalok közelebbről megismerhetik a 
szentmise menetét, feladatokat láthatnak el az oltár körül, 
miközben szolgálatot tesznek az Úrnak. 

A ministrálás nem „cikis” dolog, hanem hírnöki szerep, hiszen a 
ministráns Jézus szolgája, aki Jézust hirdeti minden tettével, 
nemcsak a templomban, hanem mindenhol. 

A ministránsokat mindenki látja, hiszen az oltár körül végzik 
feladataikat. Ezért kell fegyelmezetten szolgálni. 

Aki ministráns lesz, barátokra is lel a többi ministráns 
személyében. A szolgálat mellett sok közös program várja a 
fiatalokat, játék, kalandok és a ministráns próba. 

A ministráns foglalkozásokat minden 
második hét szerdán  a Szent Pál 
templomban, 17 órától tartjuk. Az 
első összejövetel szeptember 3-án 
lesz. Szeretettel vár mindenkit 
Vén Attila hitoktató 
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Lelki programok iskolánkban 
Az idei tanévet az eddigiektől eltérő módon kezdtük meg. Itt nem-

csak az iskola felújítására gondolok, hanem az időjárás miatt a tanév-

nyitó szentmisét és ünnepélyt is az aulában kellett tartani. A fent em-

lített építkezés, felújítás miatt hétfő reggelenként az áhitatot minden-

ki a saját osztályában tartja, mert a kápolna is „építési terület”lett. 

 Külön szeretném felsorolni az általános iskolai és gimnáziumi lel-

ki programjainkat. Általános iskola: Szeptember 21-én 30 gyermek 

járult először szentáldozáshoz a Szent Pál templomban. Október hó-

napban minden tanítási napon az első szünetben különböző szándék-

ra együtt imádkozzuk a rózsafüzér egy tizedét az ebédlőben. Szintén 

októberben az első diákmisén nyakkendőszenteléssel fogadjuk az 

iskolai közösségbe kicsi elsőseinket. Novemberben szentjeinkről és 

PÁL APOSTOL ISKOLÁNKRÓL 

Tájékoztató a leendő általános iskolát kezdő gyermekek 
szülei számára 

A leendő általános iskolai első osztályok iránt érdeklődő 
szülőknek tájékoztatót tartunk 2014. november 3-án hétfőn 
18:00 órakor az iskolában. 

Az iskolanyitó foglalkozások november 11-én és 12-én 
kezdődnek (kedden 16:00-kor, szerdán 16:30-kor) Minden 
érdeklődő szülőt szeretettel várunk! 

"Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, 
mint valakit megtanítani valamire, amit nem 
tud, és nagyobb jótétemény sem." 
Móricz Zsigmond  
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halottainkról emlékezünk meg. Decemberben közös rorátét tervezünk 

a felújított kápolnában, és a 4. évfolyam betlehemezéssel készül. 

Évek óta izgalmas és lelkiekben is gazdagító tett az angyalkázás. Ezt 

igyekszünk nem tárgyi ajándékokban kifejezni, hanem jócselekede-

tekben. Hisszük, és gyermekeinkben is tudatosítjuk, hogy a jócsele-

kedetek gyakorlása által mi is Istennek tetsző jó emberekké válha-

tunk. Mikulás és karácsony ünnepét osztály-, illetve iskolaszinten 

ünnepeljük meg. 

Január hónapban iskolánk névadójának, Pál apostolnak ünnepét, a 

Pál-napot igyekszünk színvonalassá tenni, keresztény tartalommal 

megtölteni. Meghívott vendégünk Laczfi János költő, író, műfordító 

tanár. Február hónap a vigadalom, farsangi bálok ideje, ahol keresz-

tény emberhez méltóan viselkedünk. Márciusban pedig már az ünne-

pek ünnepére, húsvétra készülünk a nagyböjti lelkigyakorlattal, a kö-

zös keresztút-járással, a lemondások gyakorlásával. Áprilisban egy 

alkalommal rövid, de tartalmas szentségimádást tartanánk a kápolná-

ban. Májusban pedig a litániákat végzőseinkért ajánljuk fel. A máso-

dik félévtől, - amikorra már elkészül a kápolna – évfolyammiséken 

veszünk részt. Minden diákmise előtt biztosítjuk gyermekeinknek, 

hogy el tudják végezni a szentgyónásukat. 

Gimnáziumunk lelki program-tervében vannak kötelező és fa-

kultatív programok. Minden gimnazista számára kötelező a hétfő 

reggelenkénti áhítaton, a havonkénti diákmisén, a második félévben 

pedig az évfolyammiséken való részvétel. Adventi időszakban a kö-

zös gyertyagyújtások az iskola aulájában, a gimis lelki nap, valamint 

az osztállyal megbeszélt időpontban és templomban lévő rorátén való 

megjelenés szintén kötelező. A nagyböjti időszakban gimnazistáink-

nak szintén tervezünk lelki napot, és osztályonként 1 közös kereszt-

utat, ami az Ő életkoruknak megfelelően lenne megtartva helyben, 
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 Beszámoló az elsőáldozásról: 

Szeptember 21-én eljött a nagy nap, az elsőáldozás napja. A Szent Pál templom-
ban  30 negyedikes tanuló, köztük az én húgom is először vette magához Jézust az 
ünnepi szentmisén. Hetek óta nagy izgalommal készült erre az eseményre, s most 
jó volt látni ragyogó arcát.  

Engem is örömmel tölt el, hogy ezentúl együtt mehetünk áldozni vasárnaponként. 

Kovács Levente 

vagy általuk választott helyen. Fakultatív programok között szere-

pel a „csütörtöki” gitáros imádság, a havonkénti gyónási, lelki be-

szélgetési lehetőség, és a zenés szentségimádás a II. félévben. A 

nagymarosi ifjúsági találkozón való részvétel ajánlott, de nem kö-

telező lelki program. Rózsafüzért minden pénteken a könyvtárban 

imádkozunk. Szintén októberben a Katolikus Kulturális Hét kere-

tén belül a Nepumoki Szent János plébánián Galambossy Endre 

atya a keresztény irodalomról beszélget gimnazistáinkkal, amit 

közös rózsafüzér és szentmise követ. Adventi időszakban ifjúsági 

roráte, és az azt követő agape szintén ajánlott lehetőség. Nagyböjt-

ben pedig a bátrabbak éjszakai keresztutat végezhetnek felnőttek 

kíséretében. Májusban az Élő Rózsafüzérbe való bekapcsolódás ad 

lehetőséget lelki felüdülésre, töltekezésre. 

Az ajánlott és kötelező programokon kívül mindig adódik egy-

egy lehetőség arra, hogy tanulóink lelkiekben gazdagodjanak. Pl. 

osztálykirándulások, túrák, kulturális események alkalmával. 

Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeinket buzdítsuk arra: ne csak a 

diák-, illetve évfolyam-miséken ministráljanak, hanem kapcsolód-

janak be saját egyházközségük életébe is. 

Júniusban a Te Deum alkalmával hálás szívvel mondunk köszö-

netet a kapott kegyelmekért a Mennyei Atyának. 

Kozma Jánosné 


