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„Szeretetközösség, amely a hitből 

születik és egyesíti mindazokat, akik Krisztushoz 

tartoznak a keresztség erejében.  

 

Mindnyájan egységben vagyunk. Fennáll ugyanis egy megbonthatatlan 

kapcsolat közöttünk, az e világon élők és azok között, akik már átlép-

ték a halál küszöbét. Mi, itt lent a földön azokkal együtt, akik már be-

léptek az örökkévalóságba, egyetlen nagy családot alkotunk.  

Ennek a szeretetközösségnek a valósága örömmel tölt el bennünket: 

olyan szép, hogy sok hittestvérünk van, akik mellettünk haladnak és 

támogatnak bennünket segítségükkel és velünk együtt ugyanazon az 

úton haladnak az ég felé.  

Vigasztaló az a tudat, hogy 

vannak más testvéreink, akik 

már eljutottak a mennyország-

ba, várnak bennünket és imád-

koznak értünk, hogy közösen 

szemlélhessük az örökkévaló-

ságban az Atya dicsőséges és 

irgalmas arcát.”  
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Irgalmasság rendkívüli 

szentéve 

A rendkívüli szentévet Ferenc pápa hirdette meg 2015. december 8.-án, 

Szeplőtelen Fogantatás ünnepén, a II. Vatikáni zsinat lezárásának 50. 

évfordulóján a Szent Péter bazilika kapujának megnyitásával, és 2016. 

november 20.-án, Krisztus Király ünnepén zárul. 

A rendes szentév 25 évenként következik, és egy teljes évig tart, rend-

kívüli szentév viszont bármely évben tartható. Ferenc pápa e rendkívüli 

szentévet azért hirdette ki, mert úgy látta, hogy most nagyon nagy 

szükség van megmutatni Isten közelségének, szeretetének jeleit. 

Jézus mondja: „Legyetek hát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas.” 

Mit jelent ez? Ne bíráskodjunk, ne ítélkezzünk, hanem bocsássunk 

meg egymásnak. Kerüljük a pletykát, a féltékenységet, az irigységet. 

Vegyük észre a jót, ami minden embert szerethetővé tesz. Vigyünk 

vígaszt a szomorúaknak, adjunk ételt az éhezőknek, a betegeket láto-

gassuk. Ne csak azokkal tegyünk jót, akik ezt viszonozni tudják! 

Mennyire jó lenne ilyen világban élni! Nem lennének háborúk, nem 

lenne éhezés, nem lennének szomorú emberek. Ha megnézem a tévé-

ben a híradót, minden napra jut valami szörnyű esemény: vagy bombát 

robbantottak, vagy gyilkosság történt, vagy olyan baleset, amit udvari-

assággal, odafigyeléssel talán el lehetett volna kerülni. 

És mi gyerekek jobbak vagyunk? 

Néha verekedések törnek ki, vagy hangos vita támad. Ki nem látott 

közülünk síró gyereket, aki vigaszra szorul? 

Úgy gondolom, nagy szükség volt erre a szentévre, hogy Isten segítsé-

gével jobb emberré válhassunk és boldoggá tegyük világunkat. 

Hesz Lilla, Vágó Emma 4.a osztályos tanulók  

(Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium) 
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Elmélkedés az irgalmasságról 

A Mennyei Atya irgalma nélkül nem üdvözülhetnénk. Ő megbo-

csátja vétkeinket, ha mi tiszta szívből megbántuk azokat és törekszünk 

arra, hogy feddhetetlen életet éljünk. Kegyelmével segíti földi munkál-

kodásainkat, hogy gyümölcsöt teremjünk, maradandó gyümölcsöt (Vö. 

Jn 15,16). És így eljussunk az égi hazába, ahol örök boldogság vár re-

ánk.  

A Jóisten irgalmát nap mint nap kérnünk kell. A Szentmise szöve-

geiben is felfedezhetjük az Úr irgalmát kérő szavakat. A Szentmise 

bevezető részében a bűnbánati imádság végén mondja a miséző atya: 

„Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten…”. De a Kyrie (Uram, irgal-

mazz) és a Gloria (Dicsőség a magasságban Istennek) imádságokban is 

kérjük a Jóisten irgalmát. Az egyik egyházi énekünkben így fohászko-

dunk az Úr Jézushoz: „Irgalmadban nem vizsgáltad a mi gyarlóságain-

kat…” (Hozsanna 142-es ének 2. versszaka). 

Az irgalmas szamaritánus történetében az Úr Jézus arról beszélt, 

hogy a kifosztott, véresre vert emberrel nem törődött a pap és a levita. 

Ellenben a szamariainak megesett a szíve a bajbajutott embertársán. 

Ápolta őt és elvitte egy fogadóba és a fogadósnak pénzt adott, hogy 

ápolja. Miután elmondta Jézus a történetet megkérdezte az egyik tör-

vénytudótól, hogy a három közül ki volt az igazi felebarátja a rablók 

kezébe került embernek. Ő azt válaszolta: „Aki irgalmas szívű volt 

iránta.”. Az Úr Jézus azt mondta a törvénytudónak: „Menj és tégy te is 

hasonlóképpen.” (Vö. Lk 10.25-37).  

Jézus nemcsak a törvénytudótól kérte, hogy legyen irgalmas, hanem 

mindegyikünktől. Ilyenkor felmerülhet az a kérdés, hogy lehetek irgal-

mas embertársaimhoz. Üdvös tehát végiggondolni és tettekre váltani 

az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit. Az irgalmasság testi csele-

kedetei: az éhezőknek ételt adni, a szomjazóknak italt adni, a szegé-

nyeket ruházni, az utasoknak szállást adni, a fogságban lévőkért imád-

kozni, a betegeket látogatni, a halottakat eltemetni. Az irgalmasság 

lelki cselekedetei: a bűnösöket meginteni, a tudatlanokat tanítani, a 

kételkedőknek jó tanácsot adni, a szomorúakat vigasztalni, a bántalma-
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kat békével tűrni, az ellenünk vétkezőknek megbocsátani, az élőkért és 

a holtakért imádkozni.   

Szent Fausztina nővértől az Úr Jézus magánkinyilatkoztatásban azt 

kérte, hogy húsvét utáni első vasárnapja legyen az isteni irgalmasság 

napja. Ezért Szent II. János Pál pápa 2000. április 30-án kihirdette az 

isteni irgalmasság ünnepét az egész világra. Ennek értelmében üli 

Anyaszentegyházunk húsvét utáni első vasárnapján az Isteni Irgalmas-

ság vasárnapját.   

Kérjük az irgalmasság Édesanyját, a Boldogságos Szűz Máriát, 

hogy oltalmazza földi zarándoklásunkat, hogy elnyerhessük a megígért 

örökséget, az örök életet.  

Kérjük a Jóisten segítségét és kegyelmét, hogy zenghessük: 

„Istenünk irgalmas jóságát mindörökké éneklem!” (Részlet Szent Fa-

usztina nővér naplójából). 

Binecz György 

 

Tisztelettel és szeretettel 

köszöntjük azokat a katolikus 

testvéreinket, akiknek novem-

berben születésnapja, névnapja,  

házassági évfordulója van. 

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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Teréz anya, az irgalmas szent 

Teréz anya 1910. augusztus 27.-én született, 

Agnes Gonxha Bojaxhiu néven, egy albán 

katolikus családban. 9 éves volt, amikor 

édesapja hirtelen meghalt. 18 évesen jelent-

kezett az írországi Loretói nővérek rendjébe. 

Innen hamarosan Indiába küldték, hogy meg-

kezdje noviciátusát, és itt tett szerzetesi foga-

dalmat. 

18 évig tanított a kalkuttai Szent Mária Isko-

lában, melynek 1944-től igazgatója lett. 1946

-ban egy szegényektől zsúfolt vonaton utaz-

va észlelte először Jézus hívását, hogy a sze-

rencsétlen sorsú, nyomorgó embereket szolgálja. Ez volt a „sugallat 

napja” számára. 1948-ban engedélyt kapott XII.Pius pápától, hogy 

szerzetesi életet élhessen a klauzúrán kívül. Járta az utcákat, a szegé-

nyeknek ételt osztott, a betegeket gyógyította, a haldoklókat megke-

resztelte. 1950-ben megalakította Kalkuttában a Szeretett Misszionári-

usai szerzetesrendet, amelynek küldetése az volt, hogy segítse az éhes, 

ruhátlan, hajléktalan, béna, vak, leprás embereket. Sok otthont nyitott 

Indiában, majd szerte a világon. 

1979-ben Teréz anyának ítélik a Nobel-békedíjat, a díjjal járó pénzt 

viszont Kalkutta szegényeire fordította. 1983-ban II. János Pál pápánál 

tett látogatása során szívrohamot kap. 1986-ban II. János Pál pápa 

meglátogatja, ezt a napot Teréz anya, élete legboldogabb napjának ne-

vezte. 1986 májusában Magyarországra is ellátogatott, ahol a Boldog-

asszony Iskolanővérek budapesti rendházának vendége volt. 

Második szívrohama után egészsége sokat romlott.  

1997. szeptember 5.-én elhunyt. Áldozatos tevékenységének is kö-

szönhetően az indiai kormány állami temetésben részesítette, és 3 na-

pos gyászt rendelt el. 

II. János Pál pápa 2003. október 19.-én Rómában boldoggá avatta. 



Katolikus Hírlevél                               2016. Ősz 

Ferenc pápa, az Irgalmasság rendkívüli szentévében, 2016. szeptember 

4.-én szentté avatta. Liturgikus emléknapja: szeptember 5. 

Az élet himnusza 
 

Az ÉLET egyetlen esély – vedd komolyan, 
Az ÉLET szépség – csodáld meg, 
Az ÉLET boldogság – ízleld meg, 
Az ÉLET álom – tedd valósággá, 
Az ÉLET kihívás – fogadd el, 
Az ÉLET kötelesség – teljesítsd, 
Az ÉLET játék – játszd, 
Az ÉLET érték – vigyázz rá, 
Az ÉLET vagyon – használd fel, 
Az ÉLET szeretet – add át magad, 
Az ÉLET titok – fejtsd meg, 
Az ÉLET ígéret – teljesítsd, 
Az ÉLET szomorúság – győzd le, 
Az ÉLET dal – énekeld, 
Az ÉLET küzdelem – harcold meg, 
Az ÉLET kaland – vállald, 
Az ÉLET jutalom – érdemeld ki, 
Az ÉLET élet – éljed! 
 

Kövessük ma is Teréz anya példáját és le-

gyünk irgalmasabbak a nálunk szorultabb helyzetűekkel. 
 

Nagy Angéla, Vigh Luca, Tóth Szabolcs 4.a osztályos tanulók 
(Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium) 



Katolikus Hírlevél                               2016. Ősz 



Katolikus Hírlevél                               2016. Ősz 

Szentföldi zarándoklatra emlékezve 

Napfény, forróság, bibliai szenthelyek. Élmények, felajánlások, min-

dennapi szentmisék. 

Visszaemlékezem az augusztusi szentföldi zarándoklatra, amelyre 

hosszú évek óta készültem. A Jóisten most segített hozzá, hogy végig-

járjam Szent Fia életének útját. 

Az emlékezés fátylán keresztül villanásokként tűnnek elő a képek.  

Betlehemben láthattam a születés és a jászol helyét. Jeruzsálemben 

végig mehettem a Via Dolorosa ősi 

kövezetén keresztutat imádkozva. Fel-

kavaró volt látni a Golgota sziklájának 

csúcsát, ahol Jézus keresztje állott, 

majd letérdelni és megsimítani a sírt, 

ahova testét fektették.  

A félelmetesen kopár kősivatagon ke-

resztül eljutott a huszonöt fős zarándokcsoport Jericóba, az oázisba, a 

Föld legöregebb városába. A település melletti hatalmas sziklafal tete-

jén kísértette meg a sátán Jézust. Mi oda felmentünk felvonóval és le-

néztünk a riasztó mélységbe. 

Holt-tengeri lebegés következett. A rekkenő 44 fo-

kos hőségben felüdülést jelentett a 30 fokos vízben 

egy kis megmártózás. 

A Genezareti tavon halászbárkába szálltunk, s a vi-

torla suhogása közepette néztük a távoli felszínt, 

ahol Urunk vízen járt. Lestük a partot, ahol halat 

szaporított.  

Az ősi Jordán folyóban megmosdás, megrázta a lel-

kem. Az az élmény mélyen és örökre belém 

„mosódott”. 

A Földközi-tenger partján a nevezetes város: Cesarea, Hayfa, Netanya, 

Jaffa, és Tel-Aviv, épületivel, levegőjével, az emberekkel azt sugallta, 
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hogy az élet szép, mert a múltat megőrizték, mi 

a jelenben pedig hálával befogadtuk. 

Zarándoklat egy életre szól, de csak egyszer 

járni a Szentföldön kevés ahhoz, hogy minden 

bibliai helyet megismerjünk. Balik Béla atya 

jövő nyáron is indul egy csoporttal Jézus Krisz-

tus nyomában. 

 

                                          B. Fülöp Katalin  

Néhány szó a szent Pál templom legutóbbi homlokzat-
felújítási munkáiról 
 

Amint azt talán már sokan észrevették, a szent Pál templom építése 
nem fejeződött be a 2000. évi felszenteléskor. 

Állagmegóvási munkákon kívül kisebb átalakítások történtek elsősor-
ban, de a közelmúltban befejeződött homlokzat-felújítás sem az első a 
templom eddigi rövid történetében. 

A felújítás most két fő területre terjedt ki. Egyrészt a homlokzati fa-
szerkezetek és nyílászárók állagmegóvó munkáira, másrészt a sok he-
lyen pergő homlokzatfestés felújítására. 

A munkákat nem a hagyományos (mellesleg idő- és költségigényes) 
állványozás segítségével végezte Budavári Tibor és csapata, hanem 
alpinista technikával. Így sokkal hamarabb és olcsóbban elkészült a 
munka. 

A lejtős ablakpárkányokat újakra cserélték, amelyek célzottan a szin-
tén új és nagyobb kiállású vízköpőkbe vezetik a csapadékot. Így re-
mélhetőleg megszűnik majd az eddig innen a homlokzatokra kerülő 
csapadék  homlokzatot romboló hatása. 

Köszönjük a kivitelezők gyors és szép munkáját! 

Margetán József 
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Temetőben 
 

Keresztúri temetőben  

Könnyes szemmel járok. 

Itt nyugszanak az őseim,  

Szüleim, s barátok. 

Kevés öröm, és nyugalom 

Mi, kíséri létünk 

Sok a bánat, keserűség 

Mit magunkkal cipelünk  

Segíts nékünk Atyám, 

Viselni a terhet, 

Ne legyenek nehezek, 

A hordozott keresztek. 

Filipszky Baran Ilona 
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Urnatemplom nyitva tartása: 

 

Csütörtökön ½ 5 – ½  6,  

szombaton ½ 6 – ½ 7,  

vasárnap 1/2 7 - 1/2 10  

Szent Kereszt templomban a mi-

sék 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 face-

book oldalán - Szent Kereszt Felmagasztalása Római Katolikus Plébá-

nia, Rákoskeresztúr is tájékozódhatnak. 

Hírek, események 
  

„A bérmálás Isten ajándéka: erőt ad, hogy örömmel haladjunk 

előre a keresztény életben.”                                      Ferenc pápa 
 

Szeretettel hívjuk és várunk minden olyan  14-18 év közötti fiatalokat, 

akik részesedni szeretnének a bérmálás  szentségében. A felkészítő ka-

tekézisek csütörtökönként a Szent Pál  templom hittantermében történ-

nek. Az Egyház tanításának, hitigazságai mellett, nagy hangsúlyt fekte-

tünk a közösségi lét megélésére, melyet közös játékokkal, filmekkel, 

mai világunk erkölcsi kérdéseinek megbeszélésével erősítünk. Terve-

inkben szerepelnek, közös kirándulások, lelki alkalmak is. 

November végéig van lehetőség csatlakozni.  

A felkészítés időtartama 2 év.  

                                                    Szeretettel várlak: Vén Attila hitoktató 
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