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Ima a Szent Kereszthez
Áve, Krisztus keresztje!
Bárhol található is jeled, Krisztus ott
tanúságot
tesz az ő húsvétjáról:
a halálból életbe való átmenetről.
Tanúságot tesz a szeretetről,
amely a halált legyőző élet ereje.
Áve, néked, Kereszt, bárhol is vagy,
tereken vagy az út mentén,
ott, ahol emberek
szenvednek és haldokolnak...
ott, ahol dolgoznak,
tanulnak és alkotnak...
Mindenhol;
férfiak, nők, fiúk és lányok nyakában...
és az emberi szívekben.
Áve, Krisztus Keresztje!
Szent II. János Pál pápa

A kereszt

Azt a keresztet, ami most annyira
nyomja válladat,
mielőtt elküldte volna hozzád az Úr,
mindenható szemével megvizsgálta,
szerető irgalmával átmelegítette,
mindkét kezével méregette,
vajon nem nagyobb-e,
nem nehezebb-e a te számodra,
mint amennyit elbírsz?
Aztán megáldotta,
szent kegyelmével,
irgalmával megillatosította,
reád és bátorságodra tekintett
és így érkezik a mennyből a Kereszt,
mint Isten köszöntése, mint a te
Istened szeretetének irgalmas ajándéka.
Szalézi Szent Ferenc
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Jótékonysági hangverseny
2017. május 21-én, vasárnap este, a kárpátaljai gyerekek táboroztatásáért szervezett egyházközségünk jótékonysági hangversenyt. Helyszíne a
remek akusztikájú madárdombi Szent Pál templom volt.

Dr. Ujházi Lóránd atyának, plébániánk kormányzójának sikerült az ügyhöz
megnyernie fővédnöknek Dr. Erdő Péter bíboros-prímást, esztergom–
budapesti érseket és Riz Leventét, Rákosmente polgármesterét.
Nagy segítségünkre volt Tóthné Mózer Annamária, aki nemcsak a szervezésben való segítséggel, hanem fantasztikus fellépők meghívásával tette
emlékezetessé az estét.
A műsort keretbe foglalta gyönyörű játékával Balogh Lázár orgonaművész. Őt, Annamária által vezetett, Néri Szent Fülöp Katolikus Általános
Iskola csengőzenekara követte. Már az első darabot is visszatapsoltuk…
öröm volt hallgatni és nézni játékukat. Harmadikként plébániánk énekkara szerepelt. Műsorunk – mivel a csíksomlyói búcsúba készülődtünk –
nagyrészt magyar népének feldolgozásokból állt. A Missio Cantorum vegyeskar, melyet Bartal Lajos vezet, gyönyörű hangú szólistája egy Zeneakadémián tartott koncertről sietett ki hozzánk. Az előbb említetten kívül, kerületünknek több, színvonalas koncerteket adó, így hírünket meszszire elvivő kórusa is van. Közéjük tartozik a hangverseny utolsó (előtti)
fellépője, a Harmónia Nőikar, mely Tóthné Mózer Annamária vezetésével
könnyedebb, bár nem könnyű, darabokkal koronázta meg az estét.
Akiknek sikerült ott lenni ezen a hangversenyen, egy nagyon színes, de
színvonalas, mégis igazi „nyár eleji” koncertélmény jutott osztályrészül.
A befolyt összeget Lóránd atya személyesen vitte ki a rászoruló gyermekeknek.
Nagyon köszönjük a résztvevőknek és a szervezőknek, hogy erre a jótékonysági eseményre áldoztak az idejükből, erejükből, mind felkészülésükkel, illetve megjelenésükkel.
Papp Eleonóra énekkarvezető, szervező
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Tanévzáró családi nap
2017. június 24-én tartottuk tanévzáró családi napunkat a Szent Pál
templom udvarán.
Kellemesen búcsúztattuk a tanévet. Óvodásainkkal, kisiskolásainkkal
és szüleikkel vidáman készültünk a vakációra.

Kézműveskedésünk során igazi remekművek készültek gyurmából,
pompázott Noé bárkája, és készültek békét hirdető galambok is. Színezés közben felelevenítettük a tanév során tanultakat, kórusban együtt
mondtuk a 10 parancsolatot.
Sok nevetést és vidámságot okoztak a labda és ügyességi játékok, amit
gyermekeink mellett a szülők is szívesen kipróbáltak.
Napunkat tovább édesítették a finom sütemények és üdítők.
A nagy meleg és a fáradtság sem volt akadálya, hogy a templom udvarán álló trambulin folyamatos használatban legyen.
Az együtt töltött szép délutánt közös szentmisével zártuk. Egész nyáron szeretettel idéztük fel a nyárindító szép napot. Reméljük, hogy sok
hasonló közös élményben lesz még részünk.
Szeretettel:
Tamásné Kiss Adrienn, hitoktató
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Hittantábor élménybeszámoló
A suliban amikor jelentkeztem a táborra, nem is gondoltam, hogy
ilyen jól fogom érezni magam. Nyár elején nagyon vártam, hogy induljunk, mert más táborba nem mentem és akartam találkozni már a barátaimmal.
A buszozás és a vonatozás kényelmes volt, attól eltekintve, hogy elég
zsúfoltan voltunk, mert elvileg az egész vagon a miénk volt, de más
utasok is velünk utaztak. Szerencsésen megérkeztünk Pécsre, ahonnan busszal mentünk tovább Orfűre. Gyönyörű táj tárult a szemünk
elé, mert szerencsére még vannak olyan helyek, ahol az emberek anynyira nem avatkoztak bele a természet rendjébe.

Végül megérkeztünk a Mecseki Diákszállásra. Nem mi választottuk
meg ki legyen a szobatársunk, de nem volt baj mert a barátok együtt
maradtak. Csoportokra lettünk osztva az öt csoportvezető között, ezáltal sok új barátot szerezhettünk, a túrákra ezekben a csoportokba
mentünk.
A kedvenc programjaim az éjszakai túra
és az aquapark volt,
de ezek mellett
majdnem
minden
nap csináltunk valami érdekeset. Volt,
hogy csak a faluban
sétálgattunk de volt, amikor az egész tavat körbe jártuk. Minden alkalommal finomat főztek a táborhelyi konyhán, az utolsóelőtti napon
vacsorára bográcsban készült krumplipaprikás volt, ami nem csak
azért ízlett nagyon mert finom volt, hanem mert én is segédkeztem
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benne. Utolsó nap délelőtt levelet írtunk minden csapattársunknak
arról milyen volt egy csoportba lenni vele, amit nagyon jó ötletnek
tartottam.

Az egy hét nagyon gyorsan eltelt én még maradtam volna akár még
egy hetet is de jóból is megárt a sok, visszafelé az út sokkal lassabban
telt de nem volt baj, mert jót kártyáztunk a vonaton. Nekem annyira
tetszett a helyszín, a programok és a közösség, hogy gondolatba jelentkeztem is a jövő évi táborra.
Milyen is volt ez a tábor?
„Egész hét egy örömmámor,
Hogy is lehetnénk máshol
Hit-tan-tábor”
Hauer Viktor
Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium
6. osztályos tanulója
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Hálásan köszönjük a nagylelkű anyagi támogatást elsősorban Lóránd
atyának, akinek szívügye, hogy minden évben legyen hittantábor, továbbá a Kaszap István Alapítványnak, a Főegyházmegye Hitoktatási
Felügyelőségének, Rákosmente Önkormányzatának és nem utolsó sorban, Sebők Zoltán testvérünknek a Sebők Autójavító Kft. tulajdonosának!

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.

Tisztelettel és szeretettel
köszöntjük azokat a katolikus
testvéreinket, akiknek szeptember, október hónapban
születésnapja, névnapja,
házassági évfordulója van.
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Keszthelyi kirándulás
Július 26.-án, egy kellemes szerdai napon került sor a plébániai dolgozók, segítők, hitoktatók és önkéntesek közös nyári kirándulására.
Az első állomásunk a Zirci Ciszterci Apátság volt, ahol a Műemlékkönyvtárat tekintettük meg először. A 65.000 könyvből álló gyűjtemény egyedülálló Magyarországon, sok könyv-különlegességet őriznek itt (pl. Werbőczy Decteruma). A Ciszterci Bazilika Magyarország
egyik legszebb barokk temploma. Idegenvezetőnk segítségével lehetőségünk volt megismerkedni a különleges orgonákkal, gyönyörű freskókkal, egyben az itt élő szerzetes-közösség életével is.
A veszprémi ebéd után Keszthely felé vettük az irányt. Kies dombok
közt kanyargott az utunk, gyönyörködhettünk a Káli medence szépségeiben. Volt szerencsénk átutazni Kapolcson, ahol javában folyt a Művészetek Völgye Fesztivál.
Végül megérkeztünk Keszthelyre, a Festetics Kastélyhoz. A 101 helyiségből álló kastély nem látogatható teljes egészében, de idegenvezetőnk segítségével több termen keresztül nyerhettünk betekintést abba,
hogyan éltek a főurak a 18., 19. században. A XVI. Lajos stílusú bútorok, a szalonok hangulata lenyűgöző volt. Megnéztük a Könyvtárat is,
melynek érdekessége, hogy úgy élte túl a II. Világháborút, hogy azt a
szárnyat egyszerűen elfalazták.
Végül a gondozott, viktoriánus stílusú kastélyparkon átvágva a Hintókiállítást is sikerült megtekintenünk, ahol több, mint 50 darab hintó,
kocsi és lovas szán látható.
Az időjárás egész nap kegyes volt hozzánk – eddig - ugyanis a buszig
az utat szaladva, majdnem bőrig ázva voltunk kénytelenek megtenni.
Azonban hazafele az M7-es autópálya mellett megjelenő káprázatos
dupla szivárvánnyal az időjárás kárpótolt minket mindezért.
Köszönjük a szervezőknek, főként Fehér Csongornak a lelkiismeretes
szervezői és idegenvezetői munkáját, és nem utolsó sorban Lóránd
Atyának, hogy lehetővé tette ennek a tartalmas, programokban bővelkedő, felejthetetlen napnak a megvalósulását.
Lőrincz Andrea
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Vizes világbajnokság – Labdarúgó világbajnoki mérkőzés
A sikeres hittantábort követően, nem értek véget a nyári programok a
plébánia felsős és ifjúsági hittanosai számára.
Először július 27-én, a hazánkban első alkalommal megrendezésre kerülő Fina (vizes) világbajnokságra látogattunk ki a Duna Arénába, ahol
a magyar kiválóságok mellett, a nemzetközi úszósport nagyjainak is
szurkolhattunk. A belépőjegyeket ingyen biztosította számunkra az
Európa Szívében Alapítvány, melyért nagyon hálásak vagyunk.
A második sportrendezvény, augusztus 31-én volt, a Magyarország –
Lettország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzés, amelyen összesen 32 felső tagozatos, gimnazista és ifi vett részt. A Magyar Labdarúgó Szövetség Marketing Osztálya készségesen segített, hogy fiataljaink ott lehessenek a Groupama Arénában és szurkolhassanak nemzeti
válogatottunknak. Fergeteges hangulat és a válogatott nagyszerű játéka, a közösségben létrejött meccsnézés méltó lezárása volt a nyári vakációnak.
Nagyon szeretnénk, ha még több ilyen és hasonló sporteseményen tudnánk részt venni, ezzel is erősítve a gyermekek, fiatalok nemzeti öntudatát, a sport iránti elköteleződésüket, illetve a közösségi szellem elmélyítését.
Vén Attila hitoktató
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Családos kirándulás a Budakeszi Vadasparkba
Augusztus 15-én kedden reggel a Szent Kereszt templom előtt gyülekeztünk, innen indultunk a Vadaspark felé, majd páran ott is csatlakoztak kis csapatunkhoz.
Első ízben a parasztudvart néztük meg, ahol háztáji állatokkal találkozhattunk és a gondozóknak hála kecskefejést is láttunk.
A vadaspark területén számos érdekes állat mindennapjaiba nyerhettünk betekintést: a nagy cica(hiúz) kicsiknek-nagyoknak egyaránt tetszett, tovább menve különböző madár fajokat ismerhettünk meg (pl.:
fürjet, több féle baglyot, sast…). A gyermekek kifejezetten élvezték az
őzikék etetését (a kerítésen kívülről), mert sajnos csak később nyitott a
simogató, de voltak közülünk páran nagyon türelmesek, így ők a kerítésen belülre is bejutottak.
Természetesen a vadaspark területén lévő játszóteret is felfedeztük
gyermekeinkkel együtt. Kisebbek- és nagyobbak önfeledten élvezhették egymás társaságát, egymásra vigyázva, odafigyelve, mi felnőttek
pedig gyönyörködhettünk bennük ahogyan játszanak és mi is beszélgethettünk.
Egy

csodaszép

napot tölthettünk
el együtt a jó levegőn, közelebb
kerültünk
máshoz

egyés

azt

hiszem mindenki
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nevében mondhatok hálás köszönetet a Szűz Anyának, hogy mennybevételének ünnepén ilyen jó idővel és társasággal ajándékozott meg
bennünket. És köszönjük Lóránd atyának, hogy a program költségeit a
plébánia állta.
Marschallné Tarcsay Borbála, hitoktató

Nyári életképek
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Veni Sancte Spiritus!
Szeptember elsején, pénteken elkezdődött az új tanév.
Hagyományainkhoz híven, a Szentlélek Isten hívásával és áldásával kezdjük tanulmányainkat, illetve tanítói, nevelő szolgálatunkat.
A Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium alsótagozatos tanulói, délelőtt a Szent Kereszt templomban vettek részt a
legszentebb szentmise áldozatban, ahol az új elsősök nyakkendőjét megáldotta Lóránd
atya.
A felsősök és gimnazisták
a Szent István bazilika elött, több mint ötezer budapesti katolikus iskolással együtt vettek részt a
hagyományteremtő tanévnyitó szentmisén, melyet Erdő Péter bíboros úr
mutatott be.
A szentmise végén, újabb öt évre kapott vezetői megbízást igazgatónőnk, Horváthné Vincze Judit. Az Úr adjon erőt szolgálatához!
Az iskola "anya egyházát", plébániánkat, Vén Attila hitoktató, a
képviselőtestület alelnöke képviselte.
Külön köszönet az iskola fiataljainak, tanárainak és a szülőknek,
hogy a rendezvény lebonyolításában mint szervezők, segítők
vettek részt.
Szeptember 9.-én a plébániai és általános iskolai hittanosok tanévnyitó gitáros szentmiséje volt, amelyet a nyári táborban készült vidám fotók és videó összeállítás vetítése követett. Az eseményt agapéval zártuk.

Tamásné Kiss Adrienn

Szent Kereszt Templom

már voltak elsőáldozók
3-4-5. osztályosok

16:30 – 17:15

kedd

csütörtök

Marschallné Tarcsay Borbála

Vén Attila

Vén Attila
17:30 – 19:00
Páratlan / "B" hét
Ifjúsági hittan
(13-18 éves)
Szent Pál templom

17:30 – 19:00
Páros / "A" hét
Elsőáldozásra készülők
Bérmálkozásra készülők
(3.osztályosok, illetve akik kima2. év
radtak)
(9-12. osztály)
Szent Kereszt templom
Szent Pál templom

17:00 – 17.45

szerda
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Plébániai hitoktatás rendje
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Márványtáblák a Szent Pál templom altemplomában
Elkészültek azok a márványtáblák, melyekre azon elhunytak nevei
kerülnek, akik szociális okok miatt, az új zárt rendszerű „szórásos”
temetéssel lettek búcsúztatva.
A hamvak méltó elhelyezésén túl, a nevek felvésésével biztosítani
kívánjuk, hogy anyagi helyzettől függetlenül, az elhunytak neve
fennmaradjon és hozzátartozóik a helyet látogatva tudjanak emlékezni, imádkozni elhunyt szeretteikért.
További beruházási tervek
Még ebben az évben szeretnénk megvalósítani Lóránd atya azon indokolt elképzelését, hogy a Szent Kereszt templom szentélyében elhelyezett
liturgikus
berendezések,
úgymint
az
ambó,
„szembemiséző” oltár a papi és az asszisztencia székeinek cseréje
megtörténjen. Az idő múlásával ezek a berendezések elavultak, illetve nem harmonizálnak a műemlék jellegű főoltárral. Eddig két terv
készült, amelyeket hamarosan kifüggesztünk mindkét templomunkba, hogy a Kedves Testvérek megtekinthessék és véleményükkel segíthessék a tervezést.

Plébániánk anyagi forrásai lehetővé teszik ezt a fontos beruházást és
ezen kívül is sok feladat vár még ránk, de plébános atya, nagyon bölcsen, a fokozatosság elvét vallja ezzel is biztosítva közösségünk pozitív anyagi helyzetének szinten tartását.
A közösség építésen túl nagyon fontos az infrastruktúra állagának
megőrzése, a liturgikus terek igényes, az egyházi iránymutatások
szerinti szépítése, hiszen ez a tervezett beruházás is, ahogy az eddigi
kivitelezések is (szórórendszer, mellékoltárok, Szent Pál templom
külső renoválása) a közösség kényelmét, imádságos életének elmélyítését, a szakrális művészi igényesség formálását és természetesen
Urunk dicsőségét szolgálja.
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Szeptember 30-án, szombaton, 14 órától tartjuk a plébánia szokásos
Szüreti Családi Napját. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött,
hogy méltón tudjunk készülni. A részletes program és a jelentkezési
felület megtalálható Facebook oldalunkon, illetve templomainkban az
újságos asztalon lévő jelentkezési lapokon lehet feliratkozni, illetve a
programoksztkereszt @gmail.com e-mail címen.
A szombati – és vasárnapi szentmisék záróáldása elött imádkozunk a
2020-ban, Budapesten megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus sikeréért. Az imakártyákat megtalálják a padokon,
amelyeket haza lehet vinni. Az imádság a kivetítőkön is olvasható.

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 16:30 – 17:30,
szombaton 17:30 – 18:30,
vasárnap 6:30 - 9:30

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

