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Téged, Isten dicsérünk, * téged Úrnak ismérünk. 

Téged, örök Atyaisten * mind egész föld áld és tisztel. 

Téged minden szép angyalok * Kerubok és Szeráfkarok. 

Egek és minden hatalmak * szüntelenül magasztalnak.  

 

Te Deum 
„Téged Isten dicsérünk” 

 

Ismét eltelt egy dolgos tanév, melynek végét kicsik és nagyok egyaránt 

várták már. A kiérdemelt nyári pihenés előtt azonban ne feledkezzünk 

el hálát adni: 

 - sikeres tanulmányinkért 

 - ellátott feladatainkért 

 - hitoktatóinkért, tanárainkért 

 - szüleinkért 

 - és mindazokért, akik segítettek bennünket e rögös úton elérni 

   céljainkat. 

Mindennap dicsérünk téged, * szent nevedet áldja néped. 

Bűntől e nap őrizz minket * és bocsásd meg vétkeinket! 

Irgalmazz, Uram, irgalmazz; * híveidhez légy irgalmas! 

Kegyes szemed legyen rajtunk * tebenned van bizodalmunk. 

 

Te vagy Uram, én reményem, * ne hagyj soha szégyent érnem!  
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Programok plébániánkon,  
melyekért hálát adhatunk e tanévben 

 Adventi koszorúkészítés és családi délután 

 Mikulás várás 

 Szent Pál búcsú 

 Anyáknapi családi délután 

 

Bérmálkozóink nagyböjti lelki délutánja 
 

„…ha majd fölemelnek a földről, mindenkit magamhoz vonzok.”  

/Jn 12,32/ 

Amikor terveztem a bérmálkozók katekézisét, nem szerettem volna 

kihagyni az egyházi év kiemelkedő szakaszaihoz kapcsolódó, ünnepe-

inkre felkészítő lelki alkalmakat.  

Az első ilyen lelkinapot, április elsején tartottuk, a húsvéti készület je-

gyében. Kissé aggódva, de nagy várakozással készültem a reakciókra, 

amikor kihirdettem a jelölteknek. Annyi elfoglaltságunk van, rendsze-

resen járunk a felkészítő hittanokra és még ez is, még egy szombat is 

amikor pihenhetnénk, gondolhatták magukban. De nem kellett aggód-

nom! A fiatalok pontosan érkeztek és aki nem tudott jönni, időben je-

lezte, ami szintén dicséretes a mai világban. 

Szabadkai Gergő testvérem segítségével, Szász Csaba atyát, a Legio 

Christi szerzetesét hívtuk meg. Csaba atya nem ismeretlen a keresztúri 

testvérek elött, hiszen már másodízben vezeti a plébánia csíksomlyói 

zarándokait.  

A lelki délutánon minden úgy történt, mint egy „mini” ifi találkozón. 

Az alkalom két fő iránya és témája, Jézus böjtölése és megkísértése a 

pusztában, illetve a szent három nap mélységeinek és magasságainak, 

illetve a mi hívő életünkre gyakorolt hatása volt. 
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Csaba atya a lehető legegyszerűbben, mindenki számára érthetően és 

az Evangélium gyönyörűségével beszélt a történetekről és mindenről, 

ami mögötte van. Mindkét előadás után volt kiscsoportos beszélgetés, 

ahol a hallottakat feldolgozták a csoportvezetők segítségével. Nagy-

szerű volt hallani a hozzászólásokat, kérdéseket, amelyek a fiatalok 

részéről elhangoztak. Mindenki aktívan, érdeklődően vett részt a be-

szélgetésekben. 

Természetesen nem maradhatott el a büfé, ahol finomabbnál finomabb 

édes és sós sütik várták a résztvevőket. Maradt idő természetesen kö-

zösségi játékokra, ahol nagy nevetések közepette mozgatták meg ma-

gukat, illetve erősítették a közösségi szellemet. 

Az alkalmunk befejező részében, az Úr Jézus jelenlétében, a legszen-

tebb Eucharisztiával töltöttünk el egy kis időt szentségimádás formájá-

ban, majd közösen vettünk részt a szentmise áldozatban, ahol már a 

hívek népes serege is bekapcsolódott és ők is meghallgatták Csaba 

atya lélekemelő buzdítását. 

Hálás szívvel ajánlom az Úrnak a bérmálkozásra készülő fiatalokat és 

boldog vagyok, hogy rám bízta őket! 

Köszönöm a nagyszerű és „szakszerű” segítséget: Papp Doma és  

Szöllős Bori barátaimnak, Szabadkai Gergő katekéta testvéremnek, 

Sipos Katicának és Nagy Ákos testvéreknek, a Sapientia Szerzetesi 

Hittudományi Főiskola hallgatóinak. 

Vén Attila katekéta 
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  „Vándorfecske hazatalál,  
    édesanyja fészkére száll…” 

 

2017. június 1-jén indult útnak plébániánk közel ötven vándorfecskéje, 

hogy meglátogassa égi Édesanyját és részt vegyen a 450. Csíksomlyói 

Pünkösdi Búcsún.  

A zarándoklat első állomása a festői környezetben elhelyezkedő 

Zetelaka volt, ahol 4 napig élvezhettük az ott élő magyarok vendégsze-

retetét. 15 óra utazás után megfáradtan, de hálás szívvel fogadtuk a 

falubeliek néptáncbemutatóját és rendkívül finom házi pálinkáját.  

Június 2-án korán buszra szálltunk és meg sem álltunk Csíkszeredáig. 

Ott a Makovecz Imre által tervezett Millenniumi templomban a velünk 

tartó Száz Csaba atya szentmisét mutatott be, templomunk felnőtt kó-

rusa pedig énekével áldozott a kegyelem kútfejének (H173). Ezután 

utaztunk át Csíksomlyóba, ahol a kegyszobor előtt állva énekszóval 

köszöntöttük a Szűzanyát.  

Lélekben feltöltődve elindultunk, s még aznap végigjártuk Erdély leg-

gyönyörűbb tájait: voltunk az Ezeréves Határnál, a Gyilkos-tónál és 

átsétáltunk a Békás-szoroson.  Az érzés, a látvány leírhatatlan…  

Elérkezett a szombat, a pünkösdi búcsú napja. Ezrek zarándokoltak fel 

a Nyeregbe az ünnepi szentmisére. Mindenki másképp él át egy ilyen 

eseményt. Számomra feledhetetlen élmény marad, nemcsak azért, mert 

250 000 magyarral együtt imádkozhattam és énekelhettem a nemzeti 

és székely himnuszt, hanem azért is, mert mindezt a szüleimmel élhet-

tem át. Hatalmas felebaráti szeretetről tett tanúbizonyságot két bará-

tunk, Dudás István és Fehér Sándor, akik együttes erővel feltolták ke-

rekesszékben ülő édesapámat a Nyeregbe. Hálás köszönet érte!  

Másnap a falubeliekkel együtt vártuk haza a gyalogos zarándokokat, a 

helyi és balatonföldvári kórussal együtt énekeltünk a szentmisén és 

adtunk hálát az Erdélyben eltöltött napokért.  



Katolikus Hírlevél                      2017. Te Deum 

Azt gondolom, mindannyiunk nevében mondhatok köszönetet Szász 

Csaba atyának a lelki vezetésért, valamint Verebes Klárinak a lelkiis-

meretes és odaadó munkájáért, amivel ezt az utat megszervezte és ko-

ordinálta.  

 

„Hazajöttünk, megáldott a Csíksomlyói 

Szűz Mária.” 

LAUS DEO 

Zilai Bernadett 

 

Tisztelettel és szeretettel 

köszöntjük azokat a katolikus 

testvéreinket, akiknek június,  

július, augusztus hónapokban 

születésnapja, névnapja,  

házassági évfordulója van. 
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Elsőáldozások  

2017. május 14-én 39 Pál Apostolos diák járult először szentáldozás-
hoz , majd május 28-án a plébániai elsőáldozás keretén belül még 32 
gyermek vehette magához az Oltáriszentséget. 

Egy édesanya feljegyzései, akinek  mindhárom gyermeke elsőáldozó 
volt a Szent Kereszt templomban.  

Szülőként megélni ezt az eseményt csodálatos és megható érzés volt. 
Nagyon büszke voltam rájuk, megnyugvás és öröm töltött el. Úgy gon-
doltam, jó úton járnak ahhoz, hogy megfelelő értékrenddel, belső bé-
kével induljanak el az élet rögös ösvényén.  

Megkérdeztem tőlük, hogy ők mit éreztek ezen a szép napon. 
Idősebb fiam (13 éves) 
"Nagy élmény volt, tetszett. Nehezebbre számítottam, de mindenki ba-
rátságos volt. Sokat jelentett nekem." 
 

Lányom (11 éves) 
"Én nagyon izgultam, habár nem kellett volna. Az elsőáldozás után 
biztonságban éreztem magam. Különleges volt." 
 

Legkisebb gyermekem (9 éves) 
"Jól éreztem magam, mert voltak feladataim. Olyan alkalom volt, ahol 
Istenhez közel lehettem és megbocsátódtak bűneim. Örültem, hogy 
büszkék voltak rám a szüleim." 

Kisfiam szavainál szebben én magam sem tudtam volna megfogalmaz-

ni az elsőáldozás élményét. Így szeretnék - szülőtársaim nevében is - 

köszönetet mondani mindazoknak, akik segítették gyermekeinket a 

felkészítésben és a szertartás alatt. 

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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Életképek 
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 Minden forrásom belőled fakad. (Zsolt 87,7) 
 

82 esztendő elteltével, ismét  
Budapest rendezi a  

Nemzetközi Eucharisztikus Konferenciát 
 

 

2016. január 24. és 31. között tartották a Fülöp-szigeteki Cebuban az 

51. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust, amelyen 200 bíboros és 

püspök, valamint a világ 72 országából érkezett 12 ezer küldött vett 

részt. A 10 fős magyar küldöttséget Erdő Péter bíboros, prímás, érsek 

vezette. 

Az esemény záró szentmiséjét (Statio Orbis) Charles Maung Bo  

rangooni bíboros érsek, a pápa legátusa mutatta be a városon kívül, 

több mint egymillió hívő előtt. A szertartás végén Piero Marini érsek, 

a kongresszusok szervezéséért felelős pápai bizottság elnöke átnyújtot-

ta a pápa videoüzenetét, amelyet helyben lejátszottak. 

Ferenc pápa üzenetében bejelentette az 52., 2020-ban esedékes Nem-

zetközi Eucharisztikus Kongresszus helyszínét: Budapest láthatja majd 

vendégül a kivételes eseményt s az arra érkező látogatókat. 
 

Hogyan fogalmazhatjuk meg a Nemzetközi Eucharisztikus Kong-

resszus célját? 

Krisztus ünneplése a legszentebb Oltáriszentségben. Tanúságtétel a 

világ felé Isten végtelen szeretetéről, aki emberré lett, és köztünk ma-

radt valóságosan az Élet Kenyerében. 

Célja még, hitünk e szent titkának megismertetése és megszerettetése, 

az eucharisztikus élet előmozdítása a hívek körében, hogy élő  

Krisztus-kapcsolatban élve, hiteles, tanúságtevő keresztényként legye-

nek jelen a világban Isten dicsőségére és a lelkek üdvösségére. 
 

Fontos kérdés, hogy mi mit tehetünk, a plébánia tagjai, közösségei 

a konferencia sikerének érdekében? 

Mindenek elött a személyes és közösségi ima a legfontosabb!  

A program mélyebb megismerése után, ötletekkel lehet gazdagítani a 
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felkészülést helyi szinten, de akár a szervező bizottság felé. 

2017 pünkösdjétől hároméves lelkipásztori program készült, melynek 

első évére, pünkösdhétfőn adtak ki egy ötletfüzetet a missziós küldöt-

tek számára, mely jól használható mind a plébániákon, mind a közös-

ségekben, családcsoportokban, ifjúsági közösségekben és más területe-

ken. Nagyon fontos, hogy az Eucharisztia tisztelete elnyerje méltó he-

lyét, mind a szívekben, mint a templomainkban. Szomorúan tapasztal-

juk mennyire elfelejtik, hanyagolják az eucharisztikus élet minden te-

rületét. Aki ezt hanyagolja, Krisztust hanyagolja. Az előttünk álló há-

rom évben, mi missziós küldöttek, vállalva küldetésünket, mindent 

elkövetünk, hogy újra a központba állítsuk az Oltáriszentséget, de eh-

hez mindenki segítségére, nyitottságára és hitére szükségünk van. Leg-

később október elejére összeállításra kerül a plébánia felkészülési ter-

ve és a kapcsolódó programok tervezete. Írásos anyagokkal és meghí-

vott előadókkal is szeretnénk elmélyíteni az ismereteket nem csak a 

konferenciáról, hanem a legszentebb Forrásunkról és az Ő tiszteletéről 

is.  

 
A felkészülést elősegítve az előttünk álló három év, mely mindig pün-

kösdtől – pünkösdig tart, tematikája a megtérésen alapul. 

1. év – Az egyén megtérése 

2. év – A közösségeink megtérése 

3. év – A világ megtérése, misszió, újevangelizáció 

 

Miért a megtérés áll a középpontban, ha Eucharisztikus Kongresz-

szusra készülünk? 

Mert a megtérés célja Jézus.  

Az élő Jézussal való találkozás, egyesülés. 

 

Aki befogadja szívébe Isten Fiát, Jézust, az Életet fogadja be!  

Válaszd az életet! 

1Jn5,12; MTörv30,19 
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Plébániánk honlapjára már 

felkerültek azon információk, 

amelyek már elérhetőek a fel-

készülési évvel, illetve a 

Kongresszussal kapcsolatban. 

A honlapon megtalálhatók a 

kapcsolódó honlapcímek, elér-

hetőségek is. 

 

 

 

 

 

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása! 

Küldd el Szentlelkedet, 

hogy az önmagát értünk feláldozó 

és az Oltáriszentségben velünk lévő Krisztust 

felismerjük és egyre jobban szeressük! 

Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, 

orvosunk és békességünk. 

Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét 

elvigyük minden emberhez! 

Add, hogy a készület ideje 

és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése 

egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, 



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 

Urnatemplom nyitva tartása: 

 

Csütörtökön 16:30 – 17:30,  

szombaton 17:30 – 18:30,  

vasárnap 6:30 - 9:30  

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 face-

book oldalán - Szent Kereszt Felmagasztalása Római Katolikus Plébá-

nia, Rákoskeresztúr is tájékozódhatnak. 

Nyári miserend (június 6-tól) 

Szent Kereszt templom miserendje 

 Kedd este 19.00-kor 

 Csütörtök reggel 7-kor 

 Péntek reggel 7-kor 

 Vasárnap 11 órakor plébániai nagymise és este 18.30-kor vannak 
szentmisék. 
 

Szent Pál templom miserendje 

 Szombaton este 18.30-kor vasárnapra érvényes előesti szentmise. 

 Vasárnap reggel 8.00-kor van szentmise. 
 

Templomnyitás a misék előtt fél órával! 
Az Urnatemető nyitvatartása nem változik. 
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