Katolikus Hírlevél

2016 . Húsvét

Hírek és események

Katolikus Hírlevél
Rákoskeresztúr, 2016. Húsvét
Egyházközségi kiadvány
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Húsvét vasárnap és Húsvét hétfőn vasárnapi miserend szerint lesznek a
szentmisék.

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

Április 9-én a felsős hittanosoknak, ministránsoknak, fiataloknak
egésznapos kirándulást szervezünk Kalocsára. A részletek hamarosan a honlapon, facebook oldalunkon és a templomokban lévő faliújságon.
Április 16-én, szombaton lesz a bérmálkozásra készülő fiatalok számára meghirdetett lelkinap Máriabesnyőn.

Reviczky Gyula:

Húsvét

Április 23-án, szombaton este fél 7-kor a Szent Pál templomban lesz a
bérmálkozás.
Április 30-ra, szombatra délután 3 órától Családi délutánt szervezünk, amelyet a már megszokott, hó végi gitáros mise zárna.
Aktuális programokról, eseményekről a templomi faliújságok mellett a
honlapon – www.szentkereszt.weblapmagus.hu, és Plébániánk
facebook oldalán - Szent Kereszt Felmagasztalása Római Katolikus
Plébánia, Rákoskeresztúr is tájéUrnatemplom nyitva tartása: kozódhatnak.

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. 1.
Hétfőtől csütörtökig:
Szent Kereszt templomban a mi15-17 óráig.
sék előtt fél órával.
KATOLIKUS HÍRLEVÉL
A Rákoskeresztúri Szent Kereszt és Szent Pál Templom
időszakosan megjelenő lapja
Felelős kiadó: Dr. Ujházi Lóránd plébános.
Szerkesztő: Vén Attila és Beáta (katolikushirlevel@gmail.com)
Nyomdai kivitelezés: Áldási és Németh nyomda

Következő szám: Pünkösd Lapzárta: 2016. április 30.
12

Fakadnak már a virágok,
Kiderül az ég,
És a föld most készül ülni
Drága ünnepét.
Szíveinkben, mint a földön,
Ma öröm legyen,
Feltámadt az isten-ember
Győzedelmesen!
Aki tudja, mint tőré fel
Sírját a dicső;
Aki látja, hogy a földön
Minden újra nő:
Gondoljon feltámadásra,
Mely örök leszen?
Feltámadt az isten-ember
Győzedelmesen.
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Szeretettel a szeretetért!

A keresztfához megyek,
ahol nyugodalmat lelek.
Bűneimet eléd teszem,
ó, megváltó Istenem.

Mint a húsvéti bárány,
vérét ontották a Golgotán.
Harmadnapra feltámadott,
nekem üdvöt Ő így hozott.

Sokszor voltam elveszett,
vérző szívem szenvedett.
De bűneimet lemosta,
Isten áldott Szent Fia.

Csodás égi szeretet,
szívem érted epedett.
Bezárlak a szívembe,
légy életem értelme.
Filipszky Baran Ilona

A Magyar Katolikus Egyház az idei évben is figyelemfelkeltő kampánnyal szeretné segíteni az adózók tájékozódását
az adóbevallások időszakában, különös
tekintettel az egyházi 1% felajánlására.
A kampány jelmondata, „Szeretettel a
szeretetért!” a Szentírás tanítását tükrözi, ahol minden érték közül a legnagyobb
a szeretet, a szeretetből fakadó cselekedet. A Katolikus Egyház karitatív segítségnyújtással és egyéb szociális tevékenységével is rászoruló embertársaink
mellett áll.
Kérjük, támogassa a Katolikus Egyház szolgálatát adója egyházi
1%-ával, hogy minél több helyen nyújthassunk segítséget!
Technikai szám: 0011
Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy a legkisebb, akár a nulla összegről szóló rendelkezés is értékes, mert az állam a nyilatkozók számának
arányában ad kiegészítést az egyházaknak.

A plébánia vezetése,
képviselőtestülete
és a szerkesztőség
nevében áldott
húsvéti ünnepeket
kívánunk
minden kedves
olvasónknak!

Segítségét hálásan köszönjük!

Adó 1

% fela

jánlás

a

SCHOLA CHRISTIANA ALAPÍTVÁNY
18036149-1-42
Az alapítvány közhasznú szervezetként működik.
Közhasznú tevékenységét az 1997. évi
CLVI. törvény előírása szerint folytatja.

Célja: iskolai eszközök fejlesztése.
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Kedves Szülők!
Az állami fenntartású iskolákban lehetőség nyílik arra,
hogy döntsenek gyermekük
erkölcstanra vagy hit– és erkölcstanra fog-e járni a következő tanévtől.
A választás immáron az 1-8. évfolyamokra vonatkozik.
Hitoktatóink szeretettel várják a gyermekeket az egyes intézményekben tartandó órákra, illetve a plébánián szervezendő családi programokra, ifjúsági misékre.
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I MÁDSÁG
Az írásomnak nagyon egyszerű címet adtam. Csak annyit, hogy
imádság. Mégis, nagyon sokat jelent ez a szó. Lelkünk kenyere az
imádság. Mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy amint az ember testének is
kell a táplálék, ugyanígy a léleknek is szüksége van rá. Kell, ami táplálja a lelkünket, ez pedig elsősorban az ima.
De fontos, hogy egész életünket végig imádkozzuk. Mindennap kérve a Jóistent. Lukács evangéliumában is ezt olvashatjuk: „Imádkozva
virrasszatok szüntelen, hogy az Emberfia elé méltón álljatok!” (Lk.
21,36) Az ima miben segít? – kérdezi a laikus ember. Segít, hogy a
megkezdett keresztény életünket Krisztus fényében járjuk végig. Mit
jelent ez? Azt jelenti, hogy miután megkeresztelkedtünk, kereszténnyé
váltunk, az életünk keresztényivé lett. De fontos, hogy ezt az életet a
Megváltó nyomában járva éljük. Őt követve. Mindig készen állva a
hazaérkezésre. Tehát az utolsó ítéletre. Kérjetek és kaptok – mondta
Jézus. Jakab levelében azt olvassuk: „Ha valaki közületek bölcsességben szenved hiányt, kérje Istentől, aki szívesen ad mindenkinek, anélkül, hogy a szemére vetné, s meg is kapja, csak hittel kérje, egy csöppet sem kételkedve…” (Jak. 1,5-6)
Lehet, hogy amit kértünk, később, vagy sohasem kapjuk meg. De ez
nem azt jeleni, hogy a Jóisten nem hallgatta meg, vagy esetleg
„elfelejtette” volna teljesíteni a kérésünket. Ha ilyen helyzetbe kerülünk, jusson eszünkbe ez a bibliai mondat: „Az Istent szeretőknek minden a javukra válik!” Nagyon fontos, hogy hűségesek legyünk a Jóistenhez. Még akkor is, ha nehéz az életünk, ha nehéz a keresztünk. A
Jóisten az, aki megteremtett bennünket, az Ő véghetetlenül nagy szeretetéből, miért ne kísérné hát végig az egész életünket? Kérjük égi
Édesanyánkat is, a Szűzanyát, aki bennünket nagyon szeret, hogy
anyai pártfogásába fogadjon, és oltalmazzon minket.
Ne feledjük Krisztus Urunk szavait: „Íme, én veletek vagyok mindennap, a világ végéig! (Mt. 28,20)
Binecz György
Szeretettel várjuk a kedves testvérek írásait is Katolikus Hírlevelünkbe.
Töltsük meg ismét közösségünket érintő, érdeklő tartalommal újságunkat.
Az írásokat a katolikushirlevel@gmail.com email címre várjuk.
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Főpásztori rózsfűzér imádság és szentmise a
Szent Pál templomban
Erdő Péter bíboros atya a korábbi
évekhez hasonlóan idén is minden
hónap első szombatján a magyar ifjúságért és a családokért mond rózsafüzért és mutat be szentmisét az Esztergom-Budapesti
Főegyházmegye
templomaiban.
Plébániánk közösségét március 5-én érte a megtiszteltetés, hogy együtt
imádkozhattunk Főpásztorunkkal. Minden keresztény-katolikus közösség életében, így a miénkben is ünnep, amikor vendégül láthatjuk püspökeinket, az apostol utódokat. Jelenlétükkel megerősítenek minket a
Krisztusba vetett hitünkben, hiszen
az a hierarchikus rend nem csupán
földi intézmény, hanem tudásukkal,
szeretetükkel és a Szentség által
megerősített hatalommal vezetnek, segítenek minket az üdvösség felé.
Bíboros atya fogadására készülve a
ministránsok apraja nagyja nagy
szorgalommal készült, vállalva az
esti próba viszontagságait is. Szeretnénk megköszönni Tarcsay Péter
testvérünknek, hogy vállalta a liturgia szervezését! Péter, főpásztorunk
közvetlen munkatársa.
A vendégek fogadása után elkezdődött a rózsafüzér, melynek mélysége előkészítette a szíveket a szent
pillanatokra, amelyben, Krisztus áldozatában részesültünk.
A szentmisét követően, Lóránd atya ajándékot adott át Erdő Péter bíboros atyának, amellyel kifejezte a rákoskeresztúri hívek örömét és
háláját, hogy erősített és buzdított minket.
4
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Családi karácsonyunk a Szent Pálban.
Mikor Lóránd Atya ősszel kihirdette, hogy megújult a közösségi terem, megnéztük és olyan otthonosnak éreztük hogy megkérdeztük, tarthatnánk-e ott a családi karácsonyi összejövetelünket.
Hála Istennek, akkora a családunk, hogy egy átlagos lakásban
igen nehéz összejönnünk, az új terem elkészülte viszont új lehetőséget kínált.
Így is volt, igazi karácsonyfával szinte otthont varázsoltunk a
szép teremből.
Szokásos áhítattal imádkoztunk és énekeltünk körülállva a nagy
asztalt, aztán persze a finom vacsora után az előtérben nagy csocsó bajnokságot rendeztünk.
Mindenre kínált lehetőséget a három lenti terem, kényelmes beszélgetésekre, sportolásra, csocsózásra, pingpongozásra, szóval
mindenki megtalálta a neki tetsző időtöltést.
Ami a karácsonyt igazán széppé teszi,szeretetben, jó hangulatban együtt töltöttünk egy estét.
Köszönjük szépen a lehetőséget !!
Vadász család


Tisztelettel és szeretettel
köszöntjük azokat a katolikus
testvéreinket, akiknek márciusban, áprilisban születésnapja,
névnapja,
házassági évfordulója van.
9

Katolikus Hírlevél

2016 . Húsvét

sát egy nagyobb összeggel! Hála és köszönet érte!!
Kérjük a kedves testvéreket, hogy imáikkal támogassanak minket,
hogy majd visszatérve, a Szentlélektől és a világ katolikus fiataljainak
közösségében megerősödve tudjunk újfent tanúságot tenni a feltámadt
Krisztusról.
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Vendégségben az ifjúsági zenekar
Nagy megtiszteltetés érte plébániánk ifjúsági zenekarát, amikor
meghívást kaptunk Kovács Áron
rákoskeresztúri evangélikus lelkésztől az általa szervezett ifjúsági
istentiszteletre. Jó alkalom volt
arra, hogy zenekarunk bemutatkozhasson és evangélikus kortársaikkal együtt imádkozhassanak.
A II. Vatikáni Zsinat célul tűzte ki, hogy az azt követő időkben, a jézusi felhívást követve keressük a közös utat és tegyük félre azt, ami elválaszt minket és kapcsolódjunk össze Jézus Krisztusban.
Az egyeztetéseket, próbákat követően, eljött a január 31-i szép vasárnap, amikor is együtt dicsérhettük az Urat. Igaz, létszámot tekintve,
nem sokan jöttünk össze, de annál nagyobb szeretettel kerestük és éltük meg az egység pillanatait.
Az igehirdetés alapja a Kánai menyegző példázata volt, mely evangéliumi szakaszból jól kiolvasható
az öröm, a csoda és a közösség
hármassága. Külön megtiszteltetés
volt, hogy erről nekem volt alkalmam prédikálni a megjelenteknek.
Az Úrvacsorát, Kovács Áron lelkész úr szolgáltatta ki, amelyből
teológia különbözőségeink miatt nem fogadhattunk el. Sajnos még sok
tenni való van ezen a téren, hogy amit Krisztus Urunk az egységért alapított Nagycsütörtöki vacsorában, ne elválasztó legyen … !
A közös éneklés, imádságok, Krisztus evangéliuma arra buzdít minket,
hogy itt ne álljunk meg! Folytassuk utunkat a teljes egység felé, ahogy
Pál apostol tanít bennünket:
Testvérek, Urunk, Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, éljetek mindnyájan egyetértésben, ne szakadjatok pártokra, legyetek egyek ugyanabban a lelkületben, ugyanabban a felfogásban.
1Kor 10
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Szent Pál templomunk búcsúja
Január 23-án ünnepli Egyházunk Szent Pál apostol megtérésének liturgikus ünnepét, a damaszkuszi úton történt csodának, a „Pál fordulásnak” emlékezetére. Ez volt ez az esemény, amelyet a szent szerző azért
állít elénk az Apostolok Cselekedeteiben, hogy megtapasztalhassuk
Mennyei Atyánk irgalmasságát, hiszen a keresztény üldöző Saulból a
kereszténység egyik legnagyobb tanítója, a népek apostola válik.
Ezen a napon ünnepli madárdombi Szent Pál templomunk is a búcsúját. Már hónapokkal előtte megkezdődik a szervezés, az előadók, az
ünnepi szentmisét bemutató atya
keresése. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy szeretettel megköszönjem plébániánk közössége
nevében, Zilai Judit testvérünk
áldozatos szervező szolgálatát!
A szomszédos plébániák zarándokai köszöntését követően a
szokásos kulturális programok
helyett, ezen az alkalmon Dr.
Csókay András világhírű idegsebész, agykutató tanúságtétele hangzott el. Beszélt az orvostudomány és
az Istenbe vetett hit kapcsolatáról, a mindennapi csodákról, amelyek
megerősíthetnek bennünket, de beszélt a megjelenteknek a családját ért
tragédiáról, gyermeke elvesztéséről is. Csókay professzor lelket megérintő, feltöltő előadása megalapozta mindenki számára a legszentebb
áldozatba, a szentmisébe való részvételünket.
Az ünnepi szentmisét Szili András, pestszentlőrinci káplán atya
mutatta be. András atya lelkisége,
személyisége, segített megérteni
Pál apostol életének eme meghatározó pillanatát. Homíliájában, a
mindennapi
kereszténységünk
megélését emelte ki, a régiből az
újba való átmenetet, a sok esetben
6
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megbéklyózó megrögződéseinkből a cselekvő, irgalmas szeretetig terjedő szolgálatot.
A szentmisét követően a hagyományos agapéra, (sütizésre) került sor,
ahol a közösség tagjai a szentmise kegyelmeiben részesülve, megújult
lélekkel térhettek otthonaikba, hogy azután igazi páli lelkülettel hirdessék, hogy Jézus Krisztus a Megváltó!
„Menj csak, mert választott edényem ő, hogy nevemet hordozza
a pogány népek, a királyok és Izrael fiai között.”
ApCsel 9,15

Krakkóba
készülünk!

Az ifjúsági világtalálkozó a Katolikus Egyház által szervezett nemzetközi esemény, amelyre a világ minden tájáról érkeznek a fiatalok. A
két- illetve háromévente megrendezett rendezvény középpontjában a
Szentatyával való találkozás áll.
Az ifjúsági világtalálkozók története 1984 virágvasárnapjáig nyúlik
vissza, amikor II. János Pál pápa Rómába hívta a fiatalokat, hogy
együtt ünnepeljék a megváltás évének lezárását.
2013-ban a távoli Rió de Janeiróban Ferenc pápa a Lengyelországbeli
Krakkót hirdette ki a következő Ifjúsági Világtalálkozó helyszínéül. A
szervezők több mint 2 millió fiatalt várnak a világ minden szegletéből
július 26 és 31 között. A helyszín közelsége, a Lengyel nép iránti szeretet bátorított minket, hogy meghirdessük plébániánk fiatalságának
ezt a kihagyhatatlan lehetőséget. A plébániai előregisztráció során 12
fiatal jelentkezett az útra. Az egy hét költségeihez Bíboros úr nagymértékben hozzájárul, illetve Lóránd atya is támogatja a résztvevők kijutá7

