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Miért építenek templomokat?
Mert amióta ember él a földön, mindig a végtelenre vágyik. Ennek a
vágyakozásnak kifejezője minden igaz művészet.
A templom és a művészet elválaszthatatlanul összetartozik. A templom nem csupán művészettörténeti emlék. A templom messziről figyelmeztető látvány, hogy a földről tekintsünk fel az égbe.
Belső tér, amely embereket gyűjt össze, embereket, akik akarják a szépet,
- embereket, akik keresik a csendességet,
- embereket akik felakarják emelni a szívüket.
Találjon megnyugvást és békét mindenki, aki betér ebbe az Istenházába!
Álljon meg csodálattal azok műve előtt, akik a műalkotásokat létrehozták és megőrizték! Vigye magával a szépségnek élményét, amely
azt hirdeti ezen a helyen is, hogy több és nagyobb a világ annál, mint
amit szemünkkel láthatunk.
Béke az érkezőknek, áldás a távozóknak!
(dr. Korzenszky Richárd O.S.B.)
forrás: http://katolikus.balatonkeresztur.hu
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Itt van az ősz, itt van újra…
Szeptember 1-vel megkezdődött a
2016-2017-es tanév, amely az egyházközség területén működő Pál
Apostol Katolikus Általános Iskola
és Gimnázium számára jubileumi
év, hiszen 25. tanévét kezdte meg
immáron több mint 600 tanulóval.
„Négy

osztállyal, vallási tagozatként kezdte működését az iskola huszonöt évvel ezelőtt, ma pedig már
23 osztály, azaz 628 diák van jelen ezen a jubileumi tanévnyitón.” – fogalmazott Snell György püspök.
Az ünnepi tanévnyitó szentmisét Snell György püspök atya celebrálta,
Gyertyán Gábor atyával, az
EKIF igazgatójával, valamint
a kerületi plébániák képviselőivel.
Az eseményen jelen volt Riz
Levente polgármester, az alapítók közül Kósa Lajos nyugalmazott evangélikus lelkész, az EKIF részéről az intézmény fenntartója Oláh Gáborné.
Tisztelettel és szeretettel
köszöntjük azokat a katolikus
testvéreinket, akiknek szeptember, október hónapokban
születésnapja, névnapja,
házassági évfordulója van.
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Plébániai hitoktatás 2016 - 2017
Hittanórák kezdete: szeptember 12.
kedd
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Visszatekintés a nyári szünidőre
Pozsonyi kirándulás
Június 29-én kora reggel indultunk Pozsonyba. Természetesen út közben egy fél órás pihenőt is be kellett iktatni, amit a lehető legjobban
töltöttünk el, merthogy a Fazekas házaspárt köszöntöttük fel házassági
évfordulójuk alkalmából.
Pozsonyba érve csatlakozott hozzánk idegenvezetőnk, és első körben
buszos városnézésben volt részünk. Megtekintettük a plázákat, az óváros maradványát, valamint Pozsony „Rózsadombját”, vagyis a villanegyedet a követségi rezidenciákkal, köztük az Amerikai Nagykövetség
mini Fehér Házát is. Ezt követően gyalogosan jártuk be az óvárost a
várral kezdve, aminek létét egy szlovák festőnek köszönhetjük, aki
megakadályozta, hogy a lerombolt vár helyére lakótelepet húzzanak
fel. A város utcáin kanyarogva helyi épületek (az egyiken egy rejtélyes
festménnyel) és emberek (Schöner Naci, az elhagyott vőlegény) történetével ismerkedtünk meg.
Megtekintettük a városi plébániatemplomot is, a Szent Márton székesegyházat, ami egy gyönyörű, nagyrészt gótikus templom, egy barokk
oldalkápolnával, szépen megmunkált fafaragásokkal, kifejező Szt.
Márton szoborral, (és a világ talán legcsúnyább Mária-ábrázolásával).
Egy vidéki szocreál kultúrház kinézetű épület mellett elhaladtunkban
pedig döbbenten hallgattuk idegenvezetőnk tájékoztatóját, miszerint a
Parlamentet látjuk éppen. Magyar feliratot pedig az országgyűlés épületén láttunk először és utoljára…
Az ebéd viszont mindenért kárpótolt minket, mert magyar helyen, magyar zenét hallgatva, magyar pincérek szolgálták fel az ízletes ételt,
rengeteg káposztával.
Hazafele megálltunk Tatán, és az Öreg tó partján sétáltunk egyet, valamint megpróbálkoztunk a lehetetlennel, vagyis az egész napos elemózsiának, a sok finom süteménynek az elfogyasztásával is.
A buszút hátralevő részében a kórustagok nagyszámú jelenléte biztosította a jó hangulatot. Először szép hosszú népdalcsokrot énekeltünk,
amibe lassan az egész busz becsatlakozott, majd idővel a legismertebb
operett-slágerek is terítékre kerültek. A kerületben járva pedig, visszatérve a népdalokhoz, esti imaként csendült fel az Erdő mellett estvé
lettem.

Katolikus Hírlevél

2016. Szent Kereszt búcsú

Köszönjük Lóránd atyának ezt a kirándulást, hogy az egyházközösség
munkatársai és önkéntesei az egész éves önfeláldozó munka jutalmául
egy ilyen szép napot tölthettek el egymás társaságában.
(Mert ez mindig nagy öröm egy plébánia életében… :D)
Papp Zsófia

„Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük” (Mt 18,20)
Idén nyáron is Sármelléken szerveztünk hittan tábort Egyházközösségünk gyermekeinek, ahol 26-an gyűltünk össze az Ő nevében, hogy
egy felejthetetlen hetet töltsünk el együtt.
Ezalatt az egy hét alatt színes programokkal igyekeztünk gazdagítani a
táborozók nyári szünetét. Jártunk a kápolnapusztai bivalyrezervátumban, a kultúrának adózva meglátogattuk a keszthelyi Vadászati Múzeumot és Történelmi Modellvasút kiállítást, majd a délutánt a Balaton
partján (és vízében J ) töltöttük. Egy csodálatos nap erejéig a zalaszabari Kalandozoo-ban voltunk, mely sokunknak talán a legnagyobb élményt adta.
Ám a táborhelyen eltöltött idő sem maradt kihasználatlan. Végeláthatatlan röplabda – csocsó - és pingpong-mérkőzések zajlottak le. Nagy
sikert aratott a falu futballpályáján megrendezett métázás is. A gyerekek az egyik délután érzékenyítő-programon vehettek részt, ahol kicsit
átérezhették, milyen nehézségekkel kell megküzdeniük mozgássérült
embertársainknak.
A csapatok egész héten pontokat gyűjthettek, melyre sok lehetőség
megadatott: akadályversenyek, kvíz, szobarend-ellenőrzés, hangulatos
éjszakai túra változatos feladatokkal, hogy csak párat említsek a sok
közül.
Természetesen a közös imádságok, éneklések és a szentmisén való
részvétel is szerves részét képezték a tábornak. Jézus valóban velünk
volt, ezt akkor érezhettük különösen, mikor egy esős délután a „Röpke
fohász” c. dalt énekelve a felhők mögül előtörtek a napsugarak, megvilágítva a tábor udvarát.
Nagy köszönet hitoktatónknak, Vén Attilának áldozatos munkájáért, a
tábor megszervezéséért!
LAUS DEO!
Zilai Bernadett
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És hálásan köszönjük a táborozók nevében a támogatást:
a Hitoktatási Felügyelőségnek, Rákosmente Önkormányzatának, a
Kaszap István Alapítványnak, és nem utolsó sorban plébániánk vezetőjének, Lóránd atyának.
Vén Attila hitoktató

Közösségépítés
Sármelléken
Mindenkinek szüksége
van arra, hogy valamilyen közösséghez tartozzon. Minket ebben a
közösségben, katolikus
hitünk és neveltetésünk tart össze. Ez a tábor is erre épült, hogy ennek
jegyében egymást megismerhessük.
A közös programok, az együtt átélt élmények (sportolás, közös beszélgetések), mind közelebb hoztak minket egymáshoz, erősítve hitünket,
hovatartozásunkat, és azt, hogy a mai feltörekvő fiatal generáció ne
csak a „kockulásra”, internetezésre, chat-elésre legyen képes, hanem
az együtt átélt élmények hatására közelebb kerülni egymáshoz.
Ebben a közösségben nem az a lényeg, hogy klikkeket alkossunk, másokat kifigurázzunk vagy esetleg a közösségből kirekesszünk, hanem
az, hogy egy nagy egész szerves része legyünk.
Mindenki megtalálja helyét a, közösségben, van, aki ebben, van, aki
abban jó. Kiegészítjük egymást. Ha valaki gyengébb valamiben azt
felemeljük és segítjük. A táborban töltött idő alatt sok barátság kötődött fiúk és lányok között egyaránt. Egyes játékok, mint például a társas játék segítettek kibontakozni magunkból és megmutatni milyenek
is vagyunk igazából. Ha a sportról beszélünk, mindenféle labdajáték
szóba jöhet, és ebben a legismertebb a röplabda volt. Aki eddig nem
tudott röplabdázni az biztos megtanult.
Ha még közös elfoglaltságról beszélünk, akkor ide tenném az esti és a
napközben történő énekléseket is. Mindenki kapott külön-külön egy
énekes könyvet, amit a tábor végén az énekléseknél már csak csukva a
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kezünkben fogtunk, mert mindenki tudta kívülről, és csak ha egy szó
nem jutott eszünkbe lestünk bele.
A tábor végéhez közeledve a csoportok, összeraktak jobbnál-jobb előadásokat. Bemutatásukra is sor került, ahol az egyik csoport megmutathatta zenei-, a másik csoport pedig prózai szavaló tudását. Sok- sok
szép emléket vittünk magunkkal haza, melyeket jó lesz felidézni a hittanórákon és más alkalmakkor, mikor újra együtt lesz a csapat.
Köszönjük szépen Attila és minden csoportvezetőnek és segítőnek!

Mayer Péter

Krakkóban jártunk.

Egy kedves ország gyönyörű városában.
Krakkó tele van szebbnél szebb épületekkel, parkokkal, szobrokkal és
emlékművekkel, mi azonban szinte semmit sem láttunk ezekből. Mégis, sokkal gazdagabban tértünk haza, mint ahogyan elmentünk.
A 2016. évi Ifjúsági Világtalálkozóra július 25-én, hétfőn érkeztünk
meg. A kb. 8 órás út végén begördült a buszunk a városba, ahol minden második plakátról szent II. János Pál pápa és szent Fausztina nővér nézett ránk. E két szent különösen fontos a városnak. Az utcákon
feltűnően sok csoport járkált, és mindegyikük ugyanolyan hátizsákot
viselt kék, sárga és piros színekben. Később mi is megkaptuk ezeket a
zarándokcsomagokat a szállásnál, így mi is hozzájárultunk Krakkó színesbe öltözéséhez. Azonban nem csak a színesség dobta fel Krakkó
hétköznapjait. Én még nem láttam ennyi embert mosolyogni és szívből
örülni. A találkozón 187 ország mintegy másfél millió fiatalja vett
részt, és mindenki örült mindenkinek, mindenki pacsizott a másikkal.
Mindezt kedden tapasztaltuk meg, amikor a szálláson eltöltött első éjszaka után (a szállásunk egy iskola tantermében volt, ahol polifoamokon aludtunk és hideg vízben zuhanyoztunk) fáradtan, de annál nagyobb lelkesedéssel nekivágtunk a városnak. A főtérig jutottunk, ahol
szabályosan fesztiváloztak az emberek. Mindenki kántált, énekelt, a
brazilok már a szoborcsoportról csüngtek, sokféle zászló lengett a magasban, és rajtam végigfutott egy furcsán jó érzés: „Uram, jó nekünk
itt lennünk”.
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Sokan kérdezték az út előtt, hogy nem félünk-e a jelenlegi terrorveszélyben egy ilyen nagyszabású keresztény eseményre elmenni. Bevallom, én féltem. Vegyes érzelmekkel indultam neki az útnak, mert tudtam, hogy a hit és a bizalom nem fér össze a félelemmel, a szívem mélyén mégis féltem. A lengyelek mindent megtettek, hogy minket védjenek. Az első nagy közös program kedd este a nyitómise volt. Kivezényelték az összes zarándokot egy hatalmas parkba, a Blonia-ra, ahol
rendőrök mentősök és tűzoltók tömkelege figyelte a tömeget. A mise
kezdetéig borult volt az ég, sűrű felhők voltak az égen. Aztán elkezdődött a szentmise, egyszerre másfélmillió ember kezdett imádkozni,
mindenki a saját nyelvén, és ekkor megnyílt az ég, és egy fénysugár
megvilágította az oltárt. Isten ott volt velünk, szinte érezni lehetett a
Lélek jelenlétét. És ekkor elszállt minden félelmem. Nem azért, mert
rendőrök ezrei vettek körül, hanem mert Isten velünk volt. Az oltárra
néztem, mely fölött egy hatalmas Jézus kép állt, a következő felirattal:
„Jézusom, bízom benned.” Ekkor értettem meg, hogy ez mit jelent.
Volt a magyarok szálláshelye mellett egy templom, az szolgált szerdán, csütörtökön és pénteken a magyar katekézisek helyszínéül. Minden magyar összegyűlt 9-kor a templomban, majd egy-egy lelki vezetővel (pénteken Erdő Péter bíboros úrral) fiatalokat érintő aktuális témákról elmélkedtünk. Az előadások után lehetett kérdéseket feltenni,
majd egy gitáros szentmisével zártuk a délelőttöket. A témák között
helyet kapott a hivatás keresése, Jézus emberi lénye, valamint a találkozó központi témája is, az irgalom.
A Szentatya hivatalos fogadására csütörtök este került sor, ám rákoskeresztúri kis csapatunk olyan szerencsés volt, hogy előző nap, amikor
a pápa a világi elöljárókkal való találkozása után kifelé jött a várból,
mi ott álltunk tőle kevesebb, mint 10 méterre, és integettünk a Szentatyának. A hivatalos fogadáson egy távolra eső szektorban kaptunk
helyet, így csak kivetítőn láthattuk, ahogy a pápa ünnepélyesen megnyitotta a találkozót. Köszöntötte a fiatalokat, és arra kérte őket, ne
fáradjanak bele az életbe, hanem legyenek Krisztus világossága, keljenek fel a fotelből és lépjenek oda a másik emberhez. „Legyetek irgalmasok!”
Péntek délután keresztutat jártunk a pápával együtt, szombaton pedig
elzarándokoltunk a virrasztás helyszínére, ami, több, mint 10 km-re
Krakkótól, egy hatalmas mocsaras terület volt, 107 szektorra bontva
(egy szektorban több, mint 10.000 ember volt). Mire teljesen kifáradva
kiértünk a helyszínre, a szektorunk már majdnem tele volt. Egymás
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hegyén-hátán
tudtunk
csak elhelyezkedni. Leterítettük a polifoamunkat,
a fejek és a lábak szinte
teljesen összeértek. A
koncertek után megkezdődött a szentségimádás a
pápával. Kb. másfélmillió
ember térdelve, vagy állva, néma csöndben, kezében egy-egy gyertyával imádkozott, majd a Szentatya kérésére megfogtuk egymás kezét, és együtt imádkoztuk el a Miatyánkot. 3 fiatal
tanúságtétele is elhangzott, köztük egy szír lányé, aki a háború közepette egy katolikus segélyszervezetnél teljesít szolgálatot. A lány
hangja el-elcsuklott, miközben megosztotta velünk, milyen érzés minden reggel úgy elindulni otthonról, hogy nem tudod, vajon este az
egész család hazatér-e.
A Szentatya ismét arra kérte a fiatalokat, hogy cselekedjenek! Cselekedjék az irgalmasság cselekedeteit. Este 11-ig még koncertek voltak,
majd a szabad ég alatt, hálózsákunkban nyugovóra tértünk, és a kampusz elcsendesedett.
Másnap 10 órától volt a záró szentmise, ami után visszazarándokoltunk az iskolához, és készültünk az indulásra. Elbúcsúztunk az új barátainktól, majd elindultunk a busszal haza.
Csodálatos élmény volt számomra ez az út, olyan ajándékot adott,
amit örökre megőrzök. A rákoskeresztúri ifik nevében köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult, hogy ilyen jó élmény lehessen ez nekünk.
Köszönjük a magyar katolikus egyháznak, a rákoskeresztúri gyülekezetnek az imákat (mi is imádkoztunk értetek!), köszönjük Lóránd atyának a támogatást, köszönjük szervezőnknek, és barátunknak, Vén Attilának, hogy megszervezte nekünk ezt a csodálatos utat. Végül pedig
köszönöm társaimnak, a rákoskeresztúri ifiknek (Vén Attilának, Zilai
Berninek, Zilai Eszternek, Papp Benedeknek, Papp Domonkosnak,
Papp Zsófinak, Petri Lászlónak, Szöllős Borinak és Szöllős Lucának)
hogy együtt, közösségben élhettük meg a Szentlélek közelségét.
„Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmat nyernek.” /Mt 5,7/
Várnai Kriszti
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A hagyományos koporsós vagy urnás temetés mellett, lehetőség
van az úgynevezett szórásos temetésre. A hamvak szórása egy zárt
rendszerben történik, amely lehetőséget ad a méltó megőrzésre.
A hamvakat tartalmazó osszárium megteltével a hamvak a templomon belül kerülnek méltó elhelyezésre. Az elhunytak nevét negyedévente egy márványtáblára vésik fel.
A hamvak elhelyezése egyszeri díj ellenében történik, sírhely megváltási díjjal később sem kell számolni.
A Szent Pál katolikus templomban (Lázár Deák utca 13) található
oszáriumba való elhelyezést (szórást) felekezeti hovatartozástól
függetlenül biztosítjuk.
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Ima
Uram, én követni akarlak Téged.
Én is az életem végén Tehozzád hasonlóan hitben és csöndben szeretnék elnyugodni.
Tudom, hogy ez az élet, amelyben most részesülők fájdalommal jár,
segíts, kérlek, hogy ezt a keresztet hűségesen tudjam hordozni.
Hűségből erőt tudjak meríteni, hogy bűntelenül járjam végig az élet
keresztútját.
Meg tudjak bocsátani felebarátaimnak, akik megbántottak engem, mint
ahogyan az Úr Jézus is megbocsátott ellenségeinek.
Uram, köszönöm, hogy megváltottál engem, köszönöm, hogy az én
bűneimet is vitted a súlyos keresztfádon.
Én is hasonlóképpen szeretném vinni a keresztfámat hitben és csöndben, Krisztussal együtt, s békén.
Segíts, kérlek Istenem, hogy sikerüljön. Ámen.
Ezt az imát pár évvel ezelőtt írtam a Központi Szemináriumban az
egyik Nyílt Estén. Ott azt a feladatot kaptam, hogy a megadott szavakból alkossak egy imát. A Jóisten segítségével és kegyelmével meg tudtam tenni.
Binecz György

Szeretettel várjuk a kedves testvérek írásait is Katolikus Hírlevelünkbe.
Töltsük meg közösségünket érintő, érdeklő tartalommal újságunkat.
Az írásokat a katolikushirlevel@gmail.com email címre várjuk.

Katolikus Hírlevél

2016. Szent Kereszt búcsú

Hírek, események
Október 8-án, szombaton 15 órától ismét megr endezésr e ker ül a szür eti
családi délután a Szent Pál templomban.
November 26-án, szombaton 15 órától lesz, a már hagyományos Adventi
kézműves délután és koszorúkészítés.
December 4-én, vasárnap 9 órakor ismét vár juk együtt a Mikulást a
Szent Pál templomban!
Formálódó ministráns közösségünkbe várjuk a ministrálás iránt érdeklődő
fiúkat (3. osztálytól).
2016-2017-es tanévben is lehetőség van a középiskolások számára, hogy az
érettségihez előírt 50 órás kötelező közösségi szolgálatuk egészét vagy egy
részét plébániánkon teljesítsék. Feladatok: közösségi alkalmak (családi nap,
tábor), templom körüli teendők, karitatív szolgálat.
Kapcsolattartó: Vén Attila hitoktató
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.

Urnatemplom nyitva tartása:
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 15-17 óráig.
Telefon:+36 1 256 3453

Szent Kereszt templomban a mi- E-mail:
szentkereszt.plebania17@gmail.com
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
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