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Áldott Karácsonyt mindenkinek! 
 
Karácsony… Az ember keresi a szót, a megfelelő, ideillő fogalmakat. 

Annyi mindent leírtak, leírtunk már erről a szívünknek oly kedves ün-

nepről. Mégis bizton állíthatjuk: nem kopott meg az elmúlt több mint 

kétezer év alatt sem. A fénye, és az eseményt kísérő üstökös fénye is, 

töretlenül ragyog, tudomást sem véve arról, hogy mind több emberi 

szempár elől tűnnek el ezek a fények. Hovatovább oda jutottunk, hogy 

a kedves karácsonyfa, amely eredetileg az ünnep meghittségét volt hi-

vatva elmélyíteni, már az is beállt a lényeget, a tényeket elfedő bálvá-

nyok sorába. Szembe kell néznünk a rideg valósággal: mind többen 

vannak, akik vagy lelkendezve, a csillogó-villogó díszektől roskadozó, 

mesterséges fényt árasztó fának hódolnak, majd mohón nekiesnek az 

ajándékcsomagok bontásának és a vacsorának, míg a jászol s benne a 

Kisded, a háttérben szerényen észrevétlen marad. … Sokhelyütt el sem 

hangzik már egy Miatyánk, egymásért és a megboldogultakért, egy 

Mennyből az angyal, hiszen a legújabb kor bálványai szinte már sem-

mi másnak nem hagynak helyet. Csakhogy: aki, ami száműzetett az 

ünnepből, annak nem a fizikai térben kell elhelyezkednie. Nem bi-



Katolikus Hírlevél                            2016. Karácsony felé 

 

Tisztelettel és szeretettel 

köszöntjük azokat a 

testvéreinket, akiknek  

decemberben, januárban 

születésnapja, névnapja,  

házassági évfordulója van. 

zony, hanem a kiterjedés nélkül létező emberi lelkekben. Ennek az 

ideje érkezik el karácsonykor, csakúgy, mint húsvétkor, a feltámadás 

örömében. Az őszinte, érzelmekkel telített megtérésé. Mert e két törté-

net mélységesen igaz, történelmileg igazolt, s a hit még azt a fáradsá-

got is megtakarítja az embernek, hogy értenie kellene a két gyönyörű 

eseményt. Bőven elegendő elhinni, tudomásul venni, majd eszerint 

élni. Az emberi értelem számára úgyis burokban marad az Istenember 

születése és dicsőséges feltámadása. 

És ha nem is érti az ember, de befogadja, azaz újra és újra megtér, ak-

kor mégiscsak megragadta ennek a két lenyűgöző történetnek a lénye-

gét. Adja Isten, hogy mind többen fogadják el e két hatalmas ajándé-

kot, fogadják őszintén szívükbe, s ne hagyják megtérésüket a zuhanó 

repülő becsapódása előtti pillanatokra. 

Ha így lesz, őszintén, egymás szemébe nézve mondhatjuk el a fényes 

karácsonyfa s az ajándékok előtt: áldott karácsonyt mindenkinek! 

                                                                                                               
Szita András 
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Juhász Gyula 

Karácsony felé 

Szép Tündérország támad föl szívemben  

Ilyenkor decemberben.  

A szeretetnek csillagára nézek,  

Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,  

Ilyenkor decemberben. 

…Bizalmas szívvel járom a világot,  

S amit az élet vágott,  

Beheggesztem a sebet a szívemben,  

És hiszek újra égi szeretetben,  

Ilyenkor decemberben. 

…És valahol csak kétkedő beszédet  

Hallok, szomorún nézek,  

A kis Jézuska itt van a közelben,  

Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,  

S ne csak így decemberben. 

A plébánia felelős lelkipásztora és munkatársai nevében 

 

 

Áldott, békés, Jézus 
születésén örvendező 
karácsonyt kívánunk 

minden kedves  
testvérünknek. 
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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. 

Számomra egy örömteli várakozás, mert ilyenkor várjuk a megváltót, 

kisgyermek képében, aki 33 év után megváltja a világot. A sátán hatal-

ma megtörik, és nem lesz többé úr a föld felett.  

Mikor várakozunk Jézus urunk születésére, nem csak arra kell gondol-

nunk, hogy végre díszíthetünk, vagy, hogy ajándékot kapunk, hanem 

azt kell ünnepelnünk, hogy megszületett a mi megváltónk, és megment 

minket a pokol tüzétől. 

A várakozás négy hétig tart, s ennek jelképe az adventi koszorú. A 

négy gyertya négy hetet jelképez. A gyertyákat meghatározott sorrend-

ben gyújtjuk meg: lila, lila, rózsaszín, lila. 

Kívánom, hogy mindenki arra várjon, hogy megszülessen a megváltó 

és boldogság töltse el az egész világot. 

Hesz Nóra 

4.b osztályos tanuló 
Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 
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Bruno Ferrero 
A tücsök és a pénz 

 

Egy bölcs indusnak volt egy olasz barátja, aki Milánóban lakott. Indiá-
ban ismerkedtek össze, ahol az olasz férfi családjával szabadságát töl-
tötte. Az indus idegenvezető volt és elvitte a külföldi családot az or-
szág legérdekesebb részeire. 

A hálás milánói meghívta indus barátját otthonába. Figyelmességét 
meg akarta hálálni és ezért nem is engedett addig, amíg az indus nem 
fogadta el a meghívást. Végre legyőzte az utazástól való félelmét, re-
pülőre szállt és megérkezett Milánó repülőterére, Malapensara. 

Másnap a milánói elkísérte vendégét városnézésre. A járókelők felfi-
gyeltek a csokoládé színű, fekete szakállú és sárga turbános idegenre. 
Az olasz férfi büszkén sétált a téren, hogy ilyen rendkívüli vendége 
van. 

A San Babila téren az indus hirtelen megállt és így szólt: 

Hallod-e Te is, amit én hallok? 

A milánói férfi összpontosította minden figyelmét és hallgatózott, de a 
város zaján kívül semmit sem hallott. 

Itt a közelben van egy éneklő tücsök – folytatta a magabiztos in-
dus. 

Lehetetlen, te tévedsz – mondotta a milánói ember, aki nem hallott 
semmit csak a város mormogó zaját. Képzeld el a tücsköket 
Milánó központjában… 

Szó sem lehet róla, hogy tévedek. Kifejezetten hallom a tücsök da-
lát -, szólt vissza az indus és határozottan elindult, hogy a váro-
si csenevész bokrok között megkeresse a tücsköt. Rövid idő 
után megmutatja olasz barátjának az egyik ág végén meghúzó-
dó kis állatot, aki csodálkozva nézte a két embert. 

Látod, igazam volt, amikor az állítottam, hogy a közelben létezik 
egy tücsök -, mondta az indus. 

Tényleg – válaszolta a milánói ember. Nektek indusoknak sokkal 
élesebb a fületek, mint nekünk, fehéreknek… 

Most pedig te tévedsz – mosolygott a bölcs indus. 



Katolikus Hírlevél                            2016. Karácsony felé 

Figyelj ide rám – és kivesz a zsebéből egy pénzdarabot. Mintha 
csak véletlenül történne, leejtette a földre. 

Azonnal legalább négy-öt személy visszafordult, hogy meglássák: mi 
történt. 

Látod? – magyarázza az indus. – Ennek a kis pénzdarabnak alig 
lehet hallani a csengését, közel sem olyan erősen, mint egy tü-
csök dalát, mégis milyen sokan észrevették. 

 

E kis történet olyan, mint a tücsök dala. Csak azt akarja, hogy figyel-
jünk arra, amit a zajban nem veszünk észre. Azokra a szavakra és da-
lokra, amelyek bennünk vannak, amelyek a kék ég szépségét mutatják, 
álmainkat megelevenítjük, szívünk dobogását hallhatóbbá teszik. 
Amelyek segítségével együtt sírunk és együtt öleljük át egymást, a te-
remtő Isten boldogságában, aki azért jött el, hogy barátunk legyen és 
megmentsen bennünket. 

Karácsonyi és év végi ünnepi miserend  

 

December 24.-én éjféli mise lesz a Szent Kereszt templomban. 

December 25.-én vasárnapi miserend szerint lesznek a szentmi-

sék. 

December 26.-án reggel 8 órakor a Szent Pál templomban, este 

fél 7-kor a Szent Kereszt templomban lesz szentmise. 

December 31.-én este fél 7-kor a Szent Kereszt templomban lesz 

az év végi hálaadó szentmise. 

Január 1-jén vasárnapi miserend szerint lesznek a szentmisék. 
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Karácsonyvárás 

  

Várom a karácsonyt csendben 
Nyugalom lakik a szívemben 
Áldom az Urat, mert közénk jött 
Kisdedként szívekbe költözött 
  
A templomba hív a harang 
Giling-galang, giling-galang 
A csendes éj dalát dúdolva 
Zeng és bong a dicsőség dala 
  
Karácsonynak csendes éjén 
Ébredezik a szép remény 
Vigyázzunk mi e világra 
Meg vagyunk mi már váltva 
  
Állunk a fenyőfa mellett boldogan 
Szívünkben szeretet és béke van 
Együtt a család minden tagja 
Legyen áldott életünk minden napja 
  
Illatozik a sok szép fenyő 
Rajta csilingel a pici csengő 
Ajándékok a díszes fa alatt 
Várják, mikor kibomlanak 
  
Örülnek a vidám gyermekek 
Mamák papák öregek 
Mosoly bujkál a szemekben 
Békesség van a szívekben 

  

Filipszky Baran Ilona 
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Adventi Családi Kézműves Délután 
 

2016. november 26-án, szombat délután, ismét megtelt a Szent Pál 
templom közösségi terme. 
Sajnos a vírusok a mi családunkat sem kímélték, így a szombati ebéd 
utáni sziesztát követően, a három lánykám közül csak a két és fél éves 
Veronikámmal indultam útnak. A meghirdetett kezdésre meg is érkez-
tünk a közösségi terembe, ahol már a szervezők és tinédzserek odaadó 
munkájának hála, házi süteményekkel, sós ropogtatni valókkal és íny-
csiklandozó szendvicsekkel megpakolt büféasztal fogadott minket. 
A szorgalmas kezeknek köszönhetően, a másik helyiség is várta, hogy 
az érkező családok apraja nagyja díszíthesse a mézeskalácsokat és ap-
ró papír ajándéktárgyakat és díszeket készíthessenek. 
A nagy érdeklődésre való tekintettel, mire a kinti hideg időjárásnak 
köszönhető téli kabáttól megszabadítottam a gyermekemet és jóma-
gam is alkalmazkodtam a kellemes környezethez, már annyian vol-
tunk, hogy nem is láttam a terem végében sorakozó koszorú alapokat 
és gyertyákat. 
Egy kis csemegézés után, nagy lelkesedéssel vetettük bele magunkat a 
munkába, s közben egyre jobb lett a hangulatunk is. A 140 darab díszí-
tésre váró mézeskalács egy szempillantás alatt megszépült. Végre kez-
dődhetett a koszorúkészítés!!! 
Miközben hárman a gyertyákba ügyeskedtük a tartó drótokat, többen a 
fenyőágakat rögzítették az alapokra, a tinédzserek és kisiskolások a 
kreatív díszítéssel foglalatoskodtak. Öröm volt nézni a kisiskolás gyer-
mekek és fiatalok lelkesedését, melynek köszönhetően több és több 
gyönyörű adventi koszorú készült el. 
A felnőttek sokat nevettek és beszélgettek a közös munka során, mi-
közben a kisebb, tettre kész csemetéik testi épségét is próbálták meg-
óvni. Én szerencsésnek mondhatom magam, mert a gyermekem szíve-
sen fogadta a segítőkész fiatalok támogatását, és csak néha jött ellen-
őrizni, hogy megvagyok e még. 
Ebben a nagyszerű társaságban nagyon gyorsan elröpült az idő, és mi 
rengeteg élménnyel gazdagodtunk. 
Hálás köszönetem a szervezőknek, hogy megvalósulhatott ez program. 

 
Üveges Gabriella 
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Egy emlékezetes családi délután margójára 

 

Nagy izgalommal vártuk a gyerekekkel december 26.-át, amikor meg-

rendezésre került a már hagyományosnak mondható adventi kézműves 

családi délután a Szent Pál templomban. 

Mivel minden évben fontos számunkra az adventi ráhangolódás, idén a 

gyerekekkel egyetértésben elhatároztuk, hogy az előkészületekbe is 

besegítünk. Így a kidíszítendő mézeskalácsok megsütésével már dél-

előtt elkezdődött számunkra a várakozással teli készülődés. A munká-

ból mindenki kivette a részét: alapanyagok megvásárlása, tészta meg-

gyúrása, figurák kivágása, sütés – mindent nagy örömmel és együtt 

csináltunk. És kóstolás is módjával volt, csak a hibásokat lehetett, gon-

dolva a délután érkező gyerekseregre, akiknek szükségük lesz majd 

minden egyes darabra…A gyerekek izgatottan várták a délutánt, ami-

kor találkozhattak barátaikkal és együtt kézműveskedhettek, játszhat-

tak, hangolódhattak rá az adventi időszakra. 

A gyönyörű és ízlésesen berendezett közösségi terem meghitt hangula-

tot árasztott a fenyőágak és a friss mézeskalács illatával. Ide érkezett 

két óra körül szép számmal a gyereksereg és nemsokára birtokba vet-

ték a kézműves asztalokat: az önkéntes diákok segítségével mindenfé-

le ötletesebbnél ötletesebb karácsonyi dísz készült. A mézeskalácsok is 

gyönyörűen ki lettek díszítve, el is fogytak az utolsó darabig. És mi 

ennek nagyon örültünk. Az adventi koszorúk elkészítése során a gye-

rekek és a felnőttek közösen, vidám hangulatban készítették el a 

szebbnél szebb munkákat. A közös játék - csocsózás, kondigépek ki-

próbálása - során a gyerekek közt további barátságok szövődtek. Mi, 

felnőttek pedig a zökkenőmentes lebonyolításban segédkezve, beszél-

getéssel, jó közösségben tölthettük a délutánt. 

A nap méltó befejezéseként szolgált a gitáros mise - amit a gyerekek-

kel együtt minden hónapban alig várunk- és az első gyertya meggyúj-

tása az adventi koszorún, felemelő érzéssel töltve el minket. 
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Végezetül azt hiszem mindenki nevében megköszönhetem Vén Attila 

és Beáta és a többi szervező áldozatos munkáját, valamint azt, hogy az 

egyházközösség tagjainak ilyen szép és tartalmas, közösség-

összekovácsoló advent-indító programot biztosítottak. Örülök, hogy 

egy ilyen közösségnek a tagja lehetek! 

Egyben nagyon várjuk a következő lehetőséget, a közelgő Mikulás-

váró délelőttöt! 

Máthé Andrea, 

Kriszti és Martin anyukája. 
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Mikulás várás 
 

Már tavaly is nagyon várta 
három gyermekünk az egyházi 
Mikulás ünnepséget. Akkor 
egy, idén azonban már két 
gyerekkel tudtunk részt venni 
az eseményen. Nagycsaládos-
ként az indulás mindig nehéz, ezért késve értünk oda az ünnepségre a 
Szent Pál templomba, de még így is jutott idejük a gyereknek jóízűen 
megenni a számukra készített kakaót és kalácsot. A segítő diákok na-
gyon kedvesen tájékoztattak mindenről, segítettek és terelték a résztve-
vőket a megfelelő helyre. Meglepetésünkre játék is várta a gyerekeket 
(és persze szüleiket), három „mesebeli” feladattal. A templom falán 
gyöngybetűkkel írott nem mindennapi történetet olvashattunk Szent 
Miklós püspök életéről. A szöveg alapján egy rejtvényt kellett megfej-
teni, hogy megkapjuk a Mikulás nevét. A történet alatt egy Mikulás 
puzzle várta, hogy a gyerekek kirakják, de a legkönnyebb feladat há-
rom Mikulásos dal felsorolása volt. Ez minden gyereknek könnyedén 
ment. A Mikulást daltanulással várták a gyerekek. Úgy tudom a korán 
érkezők mesét is néztek a daltanulás előtt, de erről mi már lemarad-
tunk. Mire mindenki megtanulta a dalt a Mikulás is megérkezett két 
hatalmas dobozzal, amely tele volt a gyerekeknek szánt ajándékcsoma-
gokkal. Mindenki izgatottan, de nagyon türelmesen várta, hogy mit 
rejtenek vajon a dobozok. Miután minden gyerek megkapta az ajándé-
kot még közös fényképek is készültek a Mikulással. Reméljük, hogy 
jövőre az egész családdal együtt várhatjuk a Mikulást. Köszönjük min-
denkinek, aki részt vett a szervezésben! 

Felkerné Dr Kothay Klára 

Az adventi plébániai programokról készült 

képek megtekinthetők a honlapon: 

szentkeresztplebania17.hu 
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Csütörtökön ½ 5 – ½  6,  

szombaton ½ 6 – ½ 7,  

vasárnap 1/2 7 - 1/2 10  

Szent Kereszt templomban a  

misék előtt fél órával.  

Plébánia Iroda 

1173 Budapest, Pesti út 136. Fsz. 1. 

Hétfőtől csütörtökig 15-17 óráig. 

Telefon:+36 1 256 3453 

E-mail:  

szentkereszt.plebania17@gmail.com 

Aktuális programokról, eseményekről a templomi faliújságok mellett a 

honlapon – www.szentkeresztplebania17.hu, és Plébániánk  

facebook oldalán - Szent Kereszt Felmagasztalása Római Katolikus 

Plébánia, Rákoskeresztúr is tájékozódhatnak. 
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