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JÖJJ, SZENTLÉLEK ISTENÜNK!
A húsvét utáni hetedik vasárnapon a keresztények pünkösdöt, azaz Szentlélek kiáradásának ünnepét ülik. Szent Ágoston megfogalmazásában a Szentlélek
kiáradása az Atya és a Fiú kölcsönös szeretetének végpontja. A görög pneuma
éltető erőt jelent. Ami megkülönbözteti az élőt az élettelentől. Ezt a kifejezést
használták élő létezőkre. A latin Spiritus Sanctus kifejezés pedig azt a többletet
is magában hordozza, ami az Isten lelkének megszentelő erejére vonatkozik.
A pünkösd a sínai szövetség ünnepe volt a zsidóknál Krisztus korában. A
Szentírás a lélek erejét ott szélzúgással és tűzzel jelölte. A lélek ebben az értelemben Isten jelenlétének, a kegyelem kiáradásának jele. A lélek, az új lélek a
prófétai irodalomban az új korszakot is jelképezi. "Új szövetséget kötök veletek...akkor majd...új szívet adok nektek és új lelket oltok belétek...Az én Lelkemet oltom belétek..."(Ez 36, 25-27; 11,19; Jer 31 ,31k).
Keresztelő János is jövendölt a Szentlélekről: A Jézusról szóló látomásban
jelzi, ő majd „Szentlélekkel és tűzzel fog benneteket megkeresztelni" (Mt 3, 11).
illetve keresztelkedés jelenetében, az esemény után galamb formájában a Szentlélek leszállt Jézusra. Ezért a katolikus ikonográfiában a Szentlélek jele a galamb.
A katolikus pünkösdi ünnep tárgya a húsvéti misztérium beteljesedése: a
Szentlélek eljövetele, ajándékainak kiáradása, az új törvény és az Egyház születésnapja. Az ünnep jelentőségét jelzi, hogy régen nyolcada is volt. Szent Ambrus
szerint olyan, mint egyetlen vasárnap, s úgy kell ünnepelni, mint a húsvétot.
Jézus a mennybemenetele előtt megismételte a Szentlélek eljövetelére vo-
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natkozó ígéretét: „megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim
lesztek Jeruzsálemben, s egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld
végső határáig” (ApCsel 1, 8). A pünkösdi hangulatot jelzi, hogy a 11 apostol és a tanítványok „egy szívvel, egy lélekkel állhatatosan imádkoztak az
asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt” (1, 14), s a
közel 120 fős közösségben megválasztották Júdás utódját, Mátyást (1, 1526).
Az apostolok cselekedete kozmikus eseményekkel írja le a pünkösd ünnepét. „Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész
közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek
jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre.
Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket.” (2, 1-4.) Emellé a végidők másik jelét, a nyelvek adományát is említi az Apostolok Cselekedete.
„saját anyanyelvükön hallották szólni az apostolokat” A pünkösd így a babiloni nyelvkáosz ellentétjeként jelenik meg.
Péter szerepe a pünkösdi eseménynél is kitűntetett. Ő magyarázza meg
az ószövetségi próféták szavait. Már itt látszik a vezető szerep, amit betölt a
közösségen belül. Végkövetkeztetése már a fiatal egyház hitvallása. „Tudja
meg hát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy az Isten azt a Jézust,
akit ti keresztre feszítettetek, Úrrá és Krisztussá tette!” Ezzel Jézus isteni
karakterére és hatalmára utal. A pünkösdi beszéd végkicsengése is a megtérés. Az egyház azért jött létre, hogy tanítson, hirdesse az Evangéliumot és
kereszteljen.
A pünkösdi esemény kedvelt témája volt az ikonográfiának is. A szír
Rabula-kódex egy miniatúrája tekinthető a első ábrázolásának (Firenze,
Bibliotheca Laurenziana). E képen Mária az apostolok között áll, a Szentlélek galambja a fejére száll, az apostolok fejére lángnyelvek ereszkednek. A
nyugat- európai ábrázolásokon az apostolok egymás mögött v. félkörben
egymás mellett ülnek, a Szentlélek hosszan elnyúló lángnyelv formájában
száll rájuk.
Ujházi Lóránd
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TANÉV VÉGI GONDOLATOK
Tanév végén mindig megköszönjük az Úristennek a sok kegyelmet,
amivel az elmúlt 10 hónap során eltöltött bennünket.
A 2013-14-es tanítási időszakban is sok szép élményben lehetett részünk. Többféle programon vehettünk részt (búcsúk, családi evezés, szüreti
mulatság, töklámpás-gyártás, koszorúkészítés, Mikulásvárás, farsang, közös kirándulások, stb.), amelyet kiegészítettek a templomi események: hétköznapi és ünnepi szentmisék, külön liturgiák, meghívott szónokok, bérmálás, elsőáldozás; és mindezek mellett felújítottuk a Szent Kereszt templomot is.
A sok program ellenére is néha úgy éreztük, ahogy Jézus jellemezte
kortársait: „furulyáztunk, de nem táncoltatok, siratót énekeltünk, de nem
gyászoltatok” (Mt 11, 17; Lk 7, 32).
Ősszel szüreti mulatságot tartottunk. Akik ott voltak remekül érezték
magukat, akik nem jöttek el, azok mondtak kritikát: széttapossák a Szent
Pál templom kertjét. Tavasszal az ő szempontjaik figyelembevételével nem
szerveztünk majálist, akkor meg azt az észrevételt tették: nincs a templom
kertjében program.
A koszorúkötésen jelen voltak a templom legbuzgóbb hívei, de akik
nem vettek részt, azok közül néhányan azt a megállapítást tették: sok volt a
koszorú, mások viszont kevesellték, több személy sokallotta az árát, pár
ember meg azt vélte, hogy már évek óta mindig ugyanannyiért adjuk, biztos csődbe fog menni a plébánia.
Jól sikerültek a farsangi és szabadtéri programok is. Akik elfogadták a
meghívást, azok különösen élvezték a felhőtlen és baráti együttlétet, akik
otthon maradtak, megint csak ők tettek észrevételt, hogy a hozzájuk eljutott
hírek szerint nem mindenki vett jelmezt a bulira, valamint feltették a kérdést: miért nagyböjti időben volt az egyik kirándulás. A plébánia papsága
számára érthetetlen ez a hozzáállás. Tényleg bűnös dolog lenne nagyböjti
időszakban sétát tenni a természetben? – válaszolja meg ki-ki önmagának.
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Többen nehezményezték, hogy éppen húsvét előtti időben történt a
Szent Kereszt templom villamossági felújítása. Egy tatarozás bármikor is
történik, mindig rosszkor van. A plébánia papsága szándékosan időzítette
így, hiszen nagyböjtben így nem csak elmesélés szintjén, hanem fizikailag
is átélhettük a kiüresítést, hiszen lecsupaszítottuk a templomot; viszont a
feltámadás ünnepére ismét teljes fényben pompázott az Istenháza.
Egyesek a liturgiák előkészítésében találtak kivetnivalót, és köremailt küldtek ahelyett, hogy tevékenyen közreműködtek volna az események lebonyolításában.
Bizonyára mindnyájan levonhatjuk a következtetéseket az elmúlt év
nehézségeiből. Az egyházközségben és a kedves hívekben is nagyobb lenne a béke, ha esetleges észrevételeinket kifejezetten az illetékessel beszélnénk, és nem egymás között tárgyalnánk meg a hozzánk eljutott pletykákat. Káros és bűnös mindenféle mendemondákba bekapcsolódni, más hibáit felnagyítani, rágalmakat terjeszteni, kívülállóknak valótlanságokkal
leveleket küldeni.
Pünkösdkor kiáradt a Lélek az apostolokra. A teológusok szerint a
bábeli események ellentettje történt meg. A bábeli toronyépítésnél soknyelvűvé szakadt az emberiség; pünkösdkor pedig létrejött az egység,
mert mindenfelől odasereglett és különböző nyelvű ember, mind értette
Péter apostol beszédét. A pünkösdi Lélek segítsen mindnyájunkat, hogy
köztünk is egyetértés legyen, tudjunk egymásról jót feltételezni; segítsük
egymás munkáját; ha pedig netán hiányosságot tapasztalunk, kínáljuk fel
örömmel segítségünket; azaz ne a szánkat, hanem a kezünket jártassuk.
A beszédünkkel kapcsolatban pedig fontoljuk meg a három alapelvet: 1. igaz-e amit hallottunk, vagy csak szóbeszédből jutott el hozzánk;
2. jó-e, amit mondtak, vagy esetleg egy harmadik személynek a vétke;
3. hasznos-e ha elmondjuk másnak. Ha bármelyikre nemmel felelnénk,
akkor inkább tartsuk meg a mesélnivalót magunknak.
Udvardy Tamás plébános atya
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Filipszky Baran Ilona
Pün kösd re
Együtt a nép pünkösd napján,
zúgás támadt, nagy a riadalom,
szívekben szorongó félelem.
Lángnyelvek jelentek meg
az apostolok feje felett,
Szentlélekkel feltöltődtek
a kiválasztott emberek.
Feltámadt a mi jó Urunk,
pártfogót így kaphattunk.
Örvendjünk, vigadjunk,
Szentlelkéért hálát adjunk.
Istentisztelet
Eljött újra a vasárnap délelőtt,
mindenki szépen felöltözött.
Megérezve Isten hívó szavát
kinyitottuk szívünk ajtaját.

Uram, ki veled járja útjait,
Te benned nem csalatkozik.
Forrásodnál újra feltöltődve
bizton nézhet a szebb jövőbe.
Hálát zeng a dal feléd, Uram,
áldásodra várva boldogan,
imát mondunk mindazokért,
kik nincsenek itt valamiért.
Szent lélek dicsérete
Boldogságos tiszta fény,
te pünkösdi, szép remény.
Lelkünk drága vigasza,
Te vagy Isten szent Fia.
Ég és föld lágy ölén,
légy szívünk rejtekén.
Maradj mindig vigaszunk,
ha boldogtalanok vagyunk.

Belépve szent hajlékodba,
hol fényben úszik a keresztfa,
halkan szól a zene, s éneklünk,
Jézus Krisztus téged dicsérünk.

Szentlélek szállj reánk,
hozz nekünk megújulást,
hétszeres kegyelmedet
add annak ki vétkezett.

Az igehirdetést hallgatva,
hozzánk szól Isten szava
reánk árad szent kegyelme,
békesség lesz a szívünkbe.

Mosd meg, mi szennyezett,
szomjazóknak adj vizet.
Éhezőknek friss kenyeret,
híveidnek szent kegyelmet .

Csillognak a szemek a fényben,
átszellemült arcokra néztem,
láttam, a lélek munkálkodik,
a szeretet fonala itt egybefolyik.

Szállj szívünkbe, lakj velünk,
Te légy minden örömünk.
Maradj lelki vigaszunk,
boldogságot így kapunk.
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ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR-ZARÁNDOKLAT BUDAPEST KÖRÜL
2014.
Kedves Testvérek!
Idén, május 17-e reggelén kitártuk szívünket, és a Szentlélek vezetésével,
a Szent Kereszt felmagasztalása templomból, Udvardy Tamás atya áldásával,
imádságos lelkülettel kezdtük meg a 8. Élő Rózsafüzér zarándoklatot hazánkért, fővárosért, Budapest körül, hogy az "Evangélium öröme" eljusson minden testvérünk szívéhez.
Utunk elsőként a Pesti úton álló Országzászlóhoz vezetett, ahol kedves testvérünk, Verebes Péterné Klárika előadásában hallgattuk meg a Magyar Hiszekegyet, majd rózsafüzért imádkozva, a Szűzanya közbenjárását kérve folytattuk utunkat a madárdombi Szent Pál templomhoz. A templombelső kortárs
alkotásait bemutató ismertető után - „Teremtéstől a feltámadásig”, - Újházi
Lóránd atya szavait szívünkbe zárva, indultunk tovább a rákoshegyi Lisieuxi Szent Teréz plébánia felé.
Rózsafüzért imádkozva jutottunk el a plébániatemplomhoz ,ahol Szent II.
János Pál pápa szobra előtt Balik Béla
Patrik atya fogadta a zarándoklat
résztvevőit. A templombelsőben csendesen imádkoztunk, majd közös énekkel köszöntünk el vendéglátóinktól.
A következő állomásunk felé vezető,
hosszú, erdős szakaszon keresztutat
jártunk. A stációkat követően Szőke
Lajos atya áldotta meg a várost.
Ezek után örömteli szívvel érkeztünk
meg az erzsébettelepi Szent Erzsébet
plébániatemplomhoz, ahol testvéreink
már igen nagy lelkesedéssel vártak. A
helyi hívekkel közösen Szent Erzsébet
litániát imádkoztunk, majd utunkat a
miklóstelepi Szent József plébánia6
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templom irányába
folytattuk. Máriaénekekkel kértük a
Boldogságos Szűz
közbenjárását, hazánkért, Budapestért, családjainkért.
A plébánián Varjú
Imre atya fogadta
nagy szeretettel a
zarándoklat résztvevőit. Szent József
litánia után, hálás
szívvel köszöntük meg a szívélyes vendéglátást.
A Szűzanya pártfogásában jutottunk el a pestszentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve főplébánia-templomhoz, ahol Szili András atya lelkesítő szavai közben csatlakoztak hozzánk testvéreink a 7-es szakasztól, hogy innen már együtt folytassuk utunkat a Havanna-telepi Szent László plébániatemplomhoz.
Itt tárt karokkal várt minket Gábor Elemér atya. A litániát követő - Horváth Zoltán atyával közösen bemutatott - Szentmisével zárult zarándokutunk.
Hálát adunk néked Úristen, hogy védelmeztél és őriztél minket utunkon,
és Krisztusunknak, hogy szívünkben hordozhatjuk feltámadás örömhírét,
és a Szentléleknek az imádságos lelkületért.
Hálát adunk Szűzanyánknak, mindnyájunk Édesanyjának végtelen szeretetéért,oltalmáért, közbenjárásáért.
Hálás szívvel gondolok rátok akik eljöttetek, és azokra, akik otthon imádkoztak városunkért.
Jövő évben is szeretettel várunk benneteket.
Antal Attila
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ELSŐÁLDOZÁSI EMLÉKEK

2014. június 1-én, 22 templomi hittanos gyermek vehette magához
először Krisztus testét a Szent Kereszt templomban. Az elsőáldozásra
a következőképpen emlékeztek vissza a résztvevők.
Nagyon vártam már az elsőáldozást. A legjobb az volt, hogy Jézust a szívembe fogadhattam.
*
*
*
A hittanórák különösen tetszettek. Törekszem arra, hogy a bűnöket, amelyeket meggyóntam, ne kövessem el újra. Azt gondolom, sokkal türelmesebb lettem, nem méltatlankodom.
*
*
*
A szentmisén nagyon izgatott voltam. Örültem a szép fehér ruhának. Az
elsőáldozás után nagymamám finom ebéddel várt. Megköszöntük neki az
egész éves segítségét.
*
*
*
Fárasztó volt a felkészülés, de megérte, mert Jézust a szívembe fogadhattam. A legjobb, hogy tiszta lett a szívem a szentgyónásban. Igazán szép
volt a szentmise.
*
*
*
Anyukám meggyötört a tízparancsolattal, viszont Tamás atya megdicsérte
a készületemet. A szentmisén egy kicsit izgultam. A dédmamám is ott volt.
Jó érzés volt magamhoz venni Krisztust.
*
*
*
Már amikor beléptem a templomba, olyan izgatott voltam, mint még soha.
Amikor magamhoz vettem az áldozásnál Jézus
testét,
nagyon-nagyon
boldog voltam.
*
*
*
Különösen vártam már az
elsőáldozást, és sokat készültem rá. Szeretettel
vettem magamhoz Krisztust. Remélem sok ember
fogadja tiszta szívvel az
Oltáriszentséget.
*
*
*
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Nagyon örültem, hogy elsőáldozó lehettem, mert ezentúl én is megkaphatom Krisztus testét. A szentmisén ünnepélyes volt a hangulat: fehér ruha
volt rajtunk, égő gyertya a kezünkben, az orgona hangja meg betöltötte a
templomot. Amikor kimentünk, láttam egy törött szárnyú galambot, imádkoztam érte.
*
*
*
Kiemelkedő esemény történt velem az elmúlt hétvégén. Több társammal
elsőáldozók lettünk. Az ünnepi alkalomhoz fehér ruhát kaptunk, ami még
bensőségesebbé tette a szentség-kiszolgáltatást. Számomra az a legfontosabb, hogy tagja lehetek ennek a közösségnek. A szentmise végén közös
fényképezéssel örökítettük meg a fontos napot.
*
*
*
Régóta vártam az ünnepre. Sok ajándékot kaptam, például: virágcsokrot,
Hozsannát, órát, könyvet, világítós rózsafüzért; de a legszebbet Jézustól,
amikor a szívembe jött.
*
*
*
Örültem, hogy az elsőáldozási szentmisén mindenki előtt én olvashattam
egy könyörgést. Az áldozásnál egy kicsit átéreztem Isten szeretetét.

Tisztelettel
és szeretettel
köszöntjük azokat a
testvéreinket, akiknek
júniusban, júliusban, augusztusban születésnapja,
névnapja, házassági évfordulója
van.

A Szent Pál templom alagsorában lévő termeket szeretettel ajánljuk fel plébániánk
tagjainak közösségi
használatra .
Plébániánk facebook-oldala,
„Szent Kereszt Felmagasztalása
Római Katolikus Plébánia,
Rákoskeresztúr”

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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Historia Domus
A nno 1930
(folytatás) Sajnos

az új évet még mindig a gazdasági helyzet szempontjából kell szemügyre
venni, mert a hitélet szoros összefüggésben
van vele. És sajnos a gazdasági helyzet mindig
nyomasztóbb, a kedélyek izgatottabbak, ez nagy veszély a
hitéletre nézve is. Legalább ez a viszonylat áll általában az
egész országra, de az egész világra nézve is. Istennek hála
Rákoskeresztúron ennek nagyobb mérvű kihatását még
mindig nem éreztük. Ez az év azután olyan lelki mozgalom
befogadója volt, amely egyrészt a lelkeket a nehézségek
sújtásából felemelte, megvigasztalta. Ez a szent Imre jubileumi év volt. Itt csak azt említem, hogy egyházközségünk
miképpen vette ki részét a jubileumi ünnepségekből. Először is az általános előírás, eljárás szerint örök emléket
állított a jubileumi évnek. Két gyönyörű gobelin lobogót
készítettünk szent Imre és boldog Margit képével, a község
az egyházközség kérelmére az Akácfa utcát elnevezte szent
Imre utcának, Rákoshegyen is a község a régi Szilágyi utcát szintén szent Imre utcára változtatta. Ezen kívül szent
Imre ünnepélyeink is voltak. Külön a felnőtteknek, külön
az iskolás gyerekeknek. Mind igen jól sikerültek. De nagy
tömeggel és lelkesedéssel vettünk részt az országos jubileumi ünnepségen is. A Vérmezőn, a gyűléseken, a szent
István nap körmenetén. A szent Imre év tiszteletére férfizarándoklat vonult Máriabesnyőre is. Rákoshegyen szintén
volt szent Imre ünnepély. Az ünnepi zarándoklatokon és
gyűléseken is szintén tömegesen és lelkesen vettek részt a
rákoshegyiek is. (folytatjuk)
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HÍREK ÉS ESEMÉNYEK
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 templomban. Délután 3-kor szlovák nyelvű szentmise.
Június 15-től a nyári szünetben hétköznaponként csak reggel ½ 7-kor
lesz szentmise a Szent Kereszt templomban. Kivéve elsőpéntekenként, amikor reggel és este is van szentmise.
Június 17. Úrnapja. A ½ 11-es szentmise után tartjuk meg az úrnapi
körmenetet. Az ünnep méltó lebonyolításában minél többen vegyünk
részt. Igyekezzünk előbb érkezni, díszítésben, sátorállításban részt
vállalni.
Július 17-20 csütörtök-vasárnap Családok vízitúrája a SoroksáriDunaágon. Szülő(k) és 7-14 éves gyermek(ek) együtt jelentkezhetnek.
Augusztus 9-17. Plébániai kisgyermekes családok közös nyaralása
Ordacsehiben.
Augusztus 15. péntek; Nagyboldogasszony. Parancsolt ünnep. A Szent
Kereszt templomban reggel és este ½7-kor vehetünk részt szentmisén.
Augusztus 20. szerda, állami ünnep, szentmisén ajánlott részt venni. A
Szent Kereszt templomban reggel ½ 7-kor; a szent Pál templomban
reggel ½ 8-kor lesznek szentmisék. Délután lehetőleg vegyünk rész a
körmeneten.
Szeptember 7. vasárnap; Veni Sancte. A Szentlélek segítségül hívásával kezdjük az új tanévet
Szeptember 14. vasárnap; A délelőtti ½ 11-es szentmisében ünnepeljük Szent Kereszt templomunk búcsúját.
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Plébániánk és templomaink
TEMPLOMAINK MISERENDJE
Szent Kereszt Templomban
Hétfőtől szombatig hétköznap reggel ½ 7-kor van szentmise;
elsőpéntekenként reggel és este is.
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: 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 velünk élményeiteket.
A jelen kiadványban található írások, cikkek más sajtóorgánumban vagy médiában való felhasználása kizárólag a plébánia engedélyével lehetséges!

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