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A fenti idézet Aquinói Szent Tamástól való, Szeptem-

ber 14-én, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünne-
pén két történelmi eseményre, Krisztus keresztjének 
megtalálására, valamint visszaszerzésére emlékezik az 

Egyház. 
A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe 335. 

szeptember 13-ára nyúlik vissza, amikor Jeruzsálem-
ben felszentelték a bazilikát, amelyet Nagy Konstantin 
császár emeltetett Krisztus sírja fölé. A Szent Keresztet 

Nagy Konstantin császár édesanyja, Szent Ilona találta 
meg Jeruzsálemben. A Keresztet szeptember 14-én ün-

nepélyesen felmutatták az összegyűlt népnek. Innen az 

elnevezés: Szent Kereszt felmagasztalása. 

Az egyház minden évben megüli a Kereszt felemelé-
sének és felmagasztalásának ünnepét. Felemeli a Ke-

resztet, hogy rátekintsünk, és tudatossá legyen, mit 
vállalt értünk Jézus, és milyen úton kell haladnia min-

den kereszténynek. 

A kereszt hitünk központi jelképe és tartalma. Általa 
nyertük el megváltásunkat, a kereszt útján mutatta 

„„A KERESZT A BŰNÖSÖKNEK BÜNTETÉS,  

A MEGTÉRŐKNEK ELÉGTÉTEL, AZ IGAZAKNAK 

PEDIG ENGESZTELÉS.” 
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meg Isten irántunk való végtelen szeretetét. Titkát Krisz-

tus feltámadása tárja fel, amely által a kereszt a remény, 

a győzelem és a szeretet jelévé vált.  

Ezért hódolunk a Szent Kereszt előtt, mert ezen a ke-

resztfán nyilvánult ki Isten végtelen szeretete, amely a 

rosszat a nagyobb jóval győzte le.  
http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/szentkereszt_folmagasztalasanak_unnepe 

 

Templombúcsú: a templom címének vagy védőszentjé-
nek ünnepe. A templombúcsú alkalmával mindig aktuá-

lissá válik az a kérdés, „Mi is a búcsú?” Latin megneve-
zése: indulgentiae, aminek jelentése „elengedés". Azaz 

Isten az Egyház által elengedi az ember büntetést. A ma-
gyar „búcsú" kifejezés arra utal, hogy az ember búcsút 
vesz a rá váró büntetéstől, Jézusnak, az Egyház révén 

közvetített kegyelme által. A búcsú a katolikus bűnbá-
nati vallásgyakorlatban azt jelenti, hogy a bűnbánat 
szentségében, azaz a gyónásban már föloldozást nyert 

bűnért járó büntetést Isten elengedi. 

Noha megbánhatjuk és meggyónhatjuk elkövetett bű-
neinket, de másokat ért következményei megmaradnak. 

Az Egyház ezért kegyelmi tárházából, Krisztus és a szen-
tek érdemeire való tekintettel engedélyezi a búcsúkat, 
melyek által bűneink következményei által érdemelt 

büntetéseink alól bocsánatot nyerünk. 

Mindazok részesülhetnek a búcsúnyerés kegyelmei-
ben, akik kellően felkészültek és teljesítik az Egyház ál-

tal előírt feltételeket.  

A középkor óta szokásos a megkülönböztetés, ami a 
teljes és részleges búcsúkat illeti. A teljes kifejezésen a 
búcsúnyerés útján elengedhető összes büntetés eltörlé-

sét értjük, a részleges búcsú viszont a büntetés csak egy 
részét törli el, amelyeket az Egyház bizonyos cselekede-

tek elvégzése esetén vagy bizonyos imák elimádkozása-
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kor engedélyez. Minden búcsúnyerés feltétele a ke-
gyelem állapota, a búcsúnyerés szándéka és az 

előírt ima vagy cselekmény elvégzése.  

Templombúcsú esetén: szentmisén való részvétel, 

szentgyónás, szentáldozás és a Szentatya szándékára 

egy Hiszekegy, Miatyánk és Üdvözlégy elimádkozása.  
(forrás: http://szentagoston.hhrf.org/index2.php?module=article&news_id=253) 

 
Veni Sancte—Kezdődik a tanév 

Mentsd meg gyermekeinket! 

 

Uram, mentsd meg gyermekeinket,  

Mentsd meg értelmüket,  

hogy romlottságunk ne rontsa meg őket.  

Mentsd meg életüket, hogy a fegyverek,  

melyeket mások ellen kovácsolunk,  

ne őket pusztíthassák,  

hogy építhessék önnön világukat,  

a szépség, tisztesség, összhang, jóakarat  

és méltányosság világát.  

Melyet a béke és a szeretet kormányoz.  

Mindörökké. Ámen.  

Szent-Györgyi Albert 

Tisztelettel  

és szeretettel köszöntjük azokat a testvéreinket, 

akiknek szeptemberben, októberben születésnapja, 

névnapja, házassági évfordulója van. 
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Visszatekintő a 2014-2015 tanévre 

Nagy izgalommal, de a Szentlélek kegyelmében bízva te-
kintettünk a 2014/15-ös tanév elé. Már második éve van le-
hetőségünk az állami iskolákban, órarendbe iktatott hit-és 
erkölcstant szervezni. Plébániánk területén három állami és 
egy, az Evangélikus Egyház által fenntartott iskolában va-
gyunk jelen. Ezen oktatási intézményekben és a plébánián, 
mintegy 364 tanuló részesül katolikus katekézisben és ehhez 
még hozzá kell adni a Pál Apostol Katolikus Általános Iskola 
és Gimnázium hittanosait és a 92 óvodás hittanost.  

Az órák megszervezése, helyiségek biztosítása sok nehéz-
séget okozott az iskoláknak, de minden esetben rugalmasan 
és lelkiismeretesen segítették szolgálatunkat. Az alsó tagoza-
tos gyermekek egy részének nem volt ismeretlen a hittan,  
többen az óvodában ismerkedtek Jézus történeteivel, ünnepe-
inkkel. A felső tagozatos diákoknál már nehezebb volt a hely-
zetünk, mert sokuk még templomba sem jutott el. Ahogy töb-
bet együtt voltunk velük, úgy jöttek a kérdések, nyílt meg a 
szívük a hitigazságok felé. Viszont voltak szomorú esetek is, 
amelyek inkább erősítik a hitoktatót. Sok gyermek megtépá-
zott családi háttérrel rendelkezik. Gondolatvilága, szeretetfel-
fogása sérült, és itt jön a mi nagy feladatunk! Megmutatni egy 
más utat, a Krisztusi utat, amely a keresztáldozat és a dicső-
séges feltámadásig tartott.  

A mi felellőségünk megmutatni, hogy azon túl, hogy a 
szülők veszekednek, hogy a pénz a legfontosabb, hogy látszó-
lag a rosszak győzedelmeskednek, az élet szép és van Valaki, 
aki bízik bennünk, aki akarja a boldogságunkat! Magvetőként 
vagyunk jelen az életük eme szakaszában. Ez a pici mag le-
het, hogy nem holnap és nem is holnap után szökken szárba, 
da ha későbbi életükben eszükbe jut valami a hittanórákon 
hallottakból és könnyebben veszik az akadályokat és jobb 
emberré válnak, már megérte ez a kis „földműves” munka. 

Nagy öröm számunkra, hogy az iskolai órákon túl, volt 
lehetőségünk, kötetlenebb alkalmakra, mint kirándulás, 
fagyizás, palacsintázás, de nem maradtak el a lelki alkalmak 
sem, hiszen két alkalommal szervezhettünk, illetve vezethet-
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tünk a Nagyböjtben keresztutat mindkét tagozatnak, volt 
Taizé-i szentségimádásunk, templomlátogatások és megha-
tóan szép alkalmunk volt mikor 18 gyermek járulhatott 
először szentáldozáshoz. Július 14-én, Sármelléken szerve-
ződő táborunkba jelentkezők nagy része is az állami iskolai 
hittanosokból került ki. Reméljük, hogy ezek az élmények 
is hozzájárulnak, a még nem túl aktív közösségi élethez!  

Hálát zengünk Mindenható Istenünknek, hogy kegyel-
meivel elárasztott minket! Megköszönjük a csillogó szeme-
ket, a hófehér, de már sokszor meggyötört lelkeket! Az ölelő 
kicsi karokat, amelyek minden hittanóra elején fogadnak 
és óra után búcsúznak! Hálát adunk, hogy Rólad beszélhe-
tünk gyermekeinknek az ő javukra és a Te legnagyobb di-
csőségedre! Add Urunk, hogy a táborok, a szünidő is épülé-
sükre, pihenésükre legyen, és hogy épségben viszont lát-
hassuk őket! Amen 

A plébánia katekétái nevében is: Vén Attila hitoktató 

kedd csütörtök szombat 

16:30 – 17:15 Elsőáldo-

zásra készülők,  

(3. osztályosok, illetve 

akik kimaradtak),  

Szent Kereszt templom,  

Tamásné Kiss Adrienn 

16:30 – 17:30 

6-7-8. osztály 
Szent Pál templom 

Vén Attila 

17:30 – az esti szentmise 

alatt „vasárnapi iskola” 

kisgyermekek részére a 

Szent Pál templom, hittan-

termében. Marschallné 

Tarcsay Borbála, Tamásné 

Kiss Adrienn, Vén Beáta 

vezetésével. 

Gyerekeknek játékos és 

imádságos együttlét a 

szombat esti szentmise 

alatt. A kicsi gyerekeknek 

ezzel szeretnénk értékes 

alkalmakat biztosítani, 

fokozatosan megismertetni 

a szentmisét, az imádságo-

kat és az énekeket. 

17:15 – 18:00 

már voltak elsőáldozók 
3-4-5.  osztályosok 

Szent Kereszt Templom 

Tamásné Kiss Adrienn 

17:30 – 18:30 

Bérmálkozásra 

készülők 
(9. osztálytól) 

Szent Pál templom 

Vén Attila 

19:00-tól Felnőtt biblia-

óra 
Szent Kereszt templom 

Ujházi Lóránd atya 

19:00-tól 

Katekumenátus 
Szent Kereszt 

templom 

Ujházi Lóránd atya 

Plébániai hitoktatás szeptember 14-től 
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A Sármelléki hittantábor végén élmény-

beszámolók írására ösztönözték a tábo-

rozókat, amelyeket zsűriztek a csoport-

vezetők. Most álljon itt az első két helyezett beszámolója: 

 

A tábor első napjá-

nak reggelén gyülekező 

volt a templom előtt. 

Míg mindenki megér-

kezésére vártunk, az 

ismerősök, hittantársak 

és iskolatársak kis cso-

portokba verődve be-

szélgettek. Mikor már 

egy emberünk sem hi-

ányzott, táborvezetőnk Attila, kiosztotta minden csapatkapitányhoz 

(Gergő, Eszti, Doma, Berni, akik nem mellesleg nagyon jófejek voltak) a 

csapattagokat, így indultunk hosszú utunkra a táborhelyig. 

Megérkezésünkkor egyből kezdetét vették az érdekes programok ha-

da.   

Az első nap estéjén körülültük a tábortüzet és énekeltünk bár elég bátorta-

lanul, itt csatlakozott hozzánk Attila egyik barátja, aki katona és velünk 

tartott egész héten.  

Második nap a nagy hőség miatt a strandra mentünk, voltunk a falu 

szép templomában misén, bográcsoztunk íjászkodtunk, csocsó-és ping-

pong meccset tartottunk, túráztunk, hogy csak párat soroljak (sikerült két 

szülinapot is megtartanunk!), miközben egyre jobban összebarátkoztunk 

egymással. 

A tábor utolsó előtti napján minden csapat egy előadást tartott, és az 

este, pedig ugyanúgy ahogyan kezdtük, egy tábortüzes énekléssel 

(melyben már több bele-

élés volt) zárult. 

Másnap dél körül indul-

tunk vissza Budapestre, 

fájó szívvel, de sok-sok 

szép emlékkel. 

Remélem lesz még egy 

ilyen jó táborban részem! 

Kalamár Adrienn 

Sármelléki tábor 2015 
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Tábor Sármelléken 

 

Ez a tábor szerintem az eddigi egyik legjobb, ahol vol-

tam.  Élvezhető volt számomra kicsit kiszabadulni a nagyvá-

rosból és belecsöppenni a csendes, falusi életbe. A szállás, 

az étel, és minden nagyon kulturált volt. Nagyon jó volt új 

barátságokat kötni és megismerni új embereket. Sok prog-

ramon vettünk részt, Attilának, csapatvezetőinknek és a 

falusiaknak köszönhetően. Mindenki közvetlenül és kedve-

sen fogadott bennünket. 

Programjaink többek között: Kirándulás illetve, túra Za-

laváron a Kis Bala-

ton- házhoz, majd 

a Kányavári- szi-

getre. Többször 

jártunk a keszt-

helyi strandon a 

jó időnek és a ká-

nikulának köszön-

hetően. A tábor-

helyen is sok program várt ránk: csocsó, ping-pong és társas 

játékok. Ezek mellett íjászkodtunk és csapatversenyeket is 

tartottunk. Nekem legjobban az éjszakai túra tetszett, il-

letve amikor együtt énekeltünk. Jó kis közösség kovácsoló-

dott össze, pedig legtöbben nem is ismertük egymást csak 

látásból. Ezt elősegítette a sok beszélgetés.  

Nekem nagyon tetszett az egész tábor. A kis izgalom 

sem törte meg jókedvünket a pályaudvaron. Sokat nevet-

tünk, játszottunk és gyönyörű természeti kincseket ismer-

hettünk meg. Köszönjük szépen kísérőinknek és Attilának 

ezt a nagy élményt. 

Orha Fanni 
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„Ujjé! A Ligetben nagyszerű!” 

 

Az elmúlt évek szokásaihoz híven, az idei nyáron is szerveztünk 

„keddi kirándulást”, augusztus 25-én. Sajnos a nyár bokros teendőinek kö-

vetkeztében, egy kirándulást sikerült összehozni, mégpedig a megunhatat-

lan Fővárosi Állat- és Növénykertbe. 

Több okból is örömet adó volt a program, hiszen a kiruccanók mag-

ját a júliusi hittantáborban résztvevők alkották, akik nagy izgalommal vár-

ták az újbóli találkozást, kötetlen együttlétet, illetve olyan családok is részt 

vettek, akiket egy ideje nem láttunk közösségünkbe. Bízunk abban, hogy 

akár a hasonló szabadidős programok szervezése is hozzájárul a közösség 

összekovácsolásához.  

Természetesen nagy öröm volt látni a mindig aktív nagymamákat 

unokáikkal, édesanyákat gyermekeikkel. A minden évben megújulni, szé-

pülni tudó állatkert, rengeteg látnivalót biztosított ifjúnak és idősebbeknek 

egyaránt. Az egzotikus, távoli kontinensek állatai, növényei eszünkbe jut-

tatják Isten, szeretettből fakadó teremtő munkáját, de figyelmeztet annak 

sérülékenységére is. A kisebbeket nem csak a bohókás orángutánok, a 

büszke oroszlán, hanem a minden igényt kielégítő játszótér is hatalmába 

kerítette, de sebaj hiszen a felnőttek addig a padokon gyűjtöttek erőt a kö-

vetkező távhoz.   

A nap vége felé mindannyian megajándékoztuk magunkat finomsá-

gokkal: a gyerekek finom fagyit, kürtöskalácsot fogyasztottak, mi felnőtt 

férfiak még egy „pofa” ligeti sörrel is jutalmaztuk kitartásunkat.   

Az idő gyorsan elszállt, de ismét szép élményekkel, új ismeretekkel 

térhettünk haza.  

Reméljük, egy szép napot tudtunk biztosítani a résztvevőknek és, 

hogy az előttünk álló tanévben még sok programot tudunk szervezni ki-

csiknek és nagyok-

nak egyaránt. 

Hálásan köszönjük 

Lóránd atyának a 

nagylelkű támogatá-

sát! 

 

 

Vén Attila hitoktató 
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Egy hideg, de kellemes nap Pannonhalmán 
 

Szombaton reggel 7 órakor elindultunk Vén Attila vezetésé-

vel Pannonhalmára. Itt 35 Bencés szerzetes él, akik naponta há-

romszor imádkoznak, többek között Magyarország boldogulásá-

ért, és önellátóak. Szűk két órát utaztunk, majd kiszálltunk a 

buszból! Nagyon hideg és hó fogadott minket. Igaz, legtöbben na-

gyon élveztük a havat, hiszen itthon már elszoktunk tőle és a hi-

degtől is!  Először felmentünk a monostorhoz, ahol vártunk egy 

kicsit, hogy beengedjenek (eközben hógolyóztunk). Aztán beme-

hettünk és két csoportra oszlottunk. Kaptunk egy - egy idegen 

vezetőt, aki körbevezetett a templomban, a kerengőben és a 

könyvtárban is. A templom nagyon szép, és mint megtudtuk, az 

oltár és a keresztelőkút és az ablakok is aventurinból készültek. 

Ez a templom jellegzetessége.  Megnéztük az altemplomot is, ahol 

Szent Márton koponyaereklyéje van.  Majd a kerengőbe mentünk, 

itt van a keresztút.  Ezek után a könyvtárat vettük célba. A 

könyvtárban több ezer könyv van és ez még nem az összes! Akik 

szeretnek olvasni, ellennének ott egy darabig… J  Aztán kicsit vá-

sárolgattuk , ettünk, majd megint elindultunk. A templomba men-

tünk, ahol a szerzetesek kedvesen fogattak minket, és részt ve-

hettünk a zsolozsmán. Délután megnézhettük a borospincét. Lát-

tuk a hordókat, illetve a nagy tartályokat, amiben a borokat tárol-

ják. Azt is meg tudtuk, hogy óránként 1000 db palackot tudnak 

megtölteni borral, és hogy különben 300.000 palackot adnak el. 

Ezek után csoportképet készítettünk, és elindultunk hazafelé! A 

kirándulás, mind kulturális, mind lelki programot nyújtott szá-

munkra.  

Köszönjük a kirándulást! 

Orha Fanni 

VISSZATEKINTŐ AZ ELMÚLT TANÉV TÖRTÉNÉSEIRE 
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A SZENT HÁROMNAP MINISTRÁNS SZEMMEL 

 
A húsvéti időszakot mögöttünk hagyva, de a feltámadás 

reményével továbblépve kértük Urunkat, hogy mint a kissé 

bátortalan apostoloknak az első Pünkösd alkalmával, küldje 

el számunkra Szent lelkét. A Szent-

lélekkel minduntalan megerősödve 

ünnepelhettük Krisztus Szent Testé-

nek és Vérének titokzatos voltát.  

Ezek az ünnepek a liturgikus év teo-

lógiai mélységeit kívánják felszínre 

hozni külső jegyei, szertartásai által, 

hogy minél közelebb kerüljünk a 

Teremtőhöz. Ezen szertartások 

meghittségéhez, szépségéhez nagy-

ban hozzájárulnak az Oltáriszentség 

hűséges „katonái”, a ministránsok.  

Most az ő szemszögükből tekint-

sünk a nem túl távoli liturgiáinkra. 

 

A Húsvéti Szent Háromnap (Sacrum Triduum Paschale), 
a leg felemelőbb és egyben a leg megrendítőbb is a liturgikus 

évben. Elképzeltük már, hogy a nagycsütörtökön lévő oltár-

fosztás alkalmával 

„megfosztott” szentély 

magánya a mi szívünk-

re is hasonlít, mikor 

elutasítjuk vagy elfe-

ledkezünk Krisztusról 

vagy éppen rászoruló 

embertársunkról? Mi 

lenne, ha nem kerülne 
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vissza a legszentebb Eucha-

risztia soha…?! Tudnánk e 

nélküle létezni… ?! Ilyen és 

hasonló megrázó vagy éppen 

Krisztus áldozatában való 

meghatottság közepette kell a 

ministránsoknak odafigyelve, 

szépen végezni a szolgálatukat.  

Az liturgiákat megelőzően, jó pár napos toborzó munka 

előzi meg, hogy minél többen tudjanak szolgálni, majd a fel-

adatok elosztása és gyakorlás következik. Nagy öröm volt a 

szívembe és Lóránd atya lelkében, amikor mindhárom napra 

16-18 ministránst sikerült egyben tartani! Minden szolgálat-

tevő, a legkisebbtől a legnagyobbig, a lehető legtöbbet adta 

a szertartások szépségéhez. A felolvasók (lektorok) tanító 

szolgálata, a tömjénvivők (turiferek), az áldozati részt előké-

szítők, mind hűségükről tettek tanúbizonyságot!  

Külön köszönet Tarcsay Péter barátunknak, aki nagyfo-

kú liturgiai ismeretével segítette, segíti felkészüléseinket.  

Húsvét szent ünnepe számomra nem csak a feltámadás 

reményét erősítette meg, hanem a rákoskeresztúri ministráns 

ifjakban való bizodalmamat is.   

Bízom benne, hogy a most formáló-

dó ministránsközösség minden rákoske-

resztúri hívő testvérünk megelégedésére 

és az Úr Jézus dicsőségére végezheti 

szolgálatát!  

 

Várjuk továbbra is az oltárszolgálat-

hoz kedvet érző fiúkat! 

 

Vén Attila hitoktató 
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KATOLIKUS HÍRLEVÉL 
 

A Rákoskeresztúri Szent Kereszt és Szent Pál Templom  

időszakosan megjelenő lapja 

Felelős kiadó, főszerkesztő:  Dr. Ujházi Lóránd plébános. 

Szerkesztő: Borbás Kata (dosaborbas@gmail.com) 

Következő szám: Mindenszentek Lapzárta: 2014. október 10. 

Szent Kereszt Templom 
 

Szentmisék: hétfőn reggel ½ 7-kor, kedden este ½ 7-kor , szerdán 

reggel ½ 7-kor, csütörtökön este ½ 7-kor , pénteken  reggel ½ 7-kor.  

Vasárnap változatlanul délelőtt ½ 11 és este ½ 7-kor van szentmise.  

Madárdombi Szent Pál Templom szentmiséi 
 

Szombat este ½ 7 vasárnapra érvényes előesti, vasárnap reggel 8. 

Urnatemplom nyitvatartása: 
 

Csütörtökön ½ 5 – ½  6, szombaton 

½ 6 – ½ 7, vasárnap 1/2 7 - 1/2 10  

Plébánia Iroda 
 

1173 Budapest, Pesti út 136. Fsz.  

Hétfőtől csütörtökig: 15-17 óráig, 

pénteken: 9-10 óráig. 

Szeptember 13.-án 10.30-kor Szent Kereszt templomunk búcsúja.  

Szeptember 14.-én indulnak a plébániai hittanórák!  

Szeptember 19.-én indul a „vasárnapi iskola”. Gyerekeknek játé-

kos és imádságos együttlét a szombat esti szentmise alatt. A kicsi gye-

rekeknek ezzel szeretnénk értékes alkalmakat biztosítani, fokozatosan 

megismertetni a szentmisét, az imádságokat és az énekeket.  

Szeptember 20.-án és 27.-én templomunkból lesz a Katolikus Rádió 

vasárnapi szentmiséje közvetítve. A Rádió kérése, hogy kivételesen ne 

10:30-kor, hanem 10 órakor kezdődjenek a szentmisék, a Szent Kereszt 

templomban.  

Szeptember 26.-án Szüreti mulatság és családi nap lesz a Szent Pál 

templom kertjében. Ahova sok szeretettel hívjuk és várjuk a családokat, 

testvéreket. Akik főzni szeretnének, vagy akik csak szeretnék jól érezni 

magukat a közös együttlétben. Lesz főzés, kézműves foglalkozások, 

szüreti népszokások, sport bajnokság… 

H Í R E K  É S  E S E M É N Y E K  


