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Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! 
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Mária Magdolna találkozása a feltámadt Jézussal 

Mária Magdolna egyedül állt a sírnál, hiszen Péter és János hazamen-

tek (Jn 20,10-11). Ezt követi a beszélgetés 

az angyallal. János a szinoptikusokhoz ha-

sonlóan elmondja a találkozást az angyal-

lal, ill. nála angyalokkal, de Mária Magdol-

na szempontjából, hiszen az ő alakja és 

szerepe kiemelkedően fontos lesz. Idéz-

zük fel teljes egészében ezt a kulcsfontos-

ságú szakaszt, mégpedig a bevett fordítá-

soktól eltérően megtartva a szokatlanul 

csapongó igeidőket: 

Mária pedig kinn állt a sírnál, és sírt. Amint sírdogált, lehajolt a sírbolt-

ba. Két angyalt lát fehér ruhában ülni, az egyiket fejtől, a másikat láb-

tól, ahol Jézus teste feküdt. Azok megkérdezik tőle: Asszony, miért 

sírsz? Ő azt feleli nekik: elvitték az én Uramat, és nem tudom hová 

tették! Miután ezt mondta, hátrafordult (esztraphé eisz ta opiszó), és 

látja az ott álló Jézust, de nem tudta, hogy Jézus az. Jézus megkérdezi 

tőle: Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő pedig, azt gondolva, hogy a 

kertész az, ezt feleli neki: Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, 

hová tetted, és én elviszem! Így szól hozzá Jézus: Mária! Ő megfordul-

va (sztrapheisza) azt mondja neki héberül: Rabboni! (Jn 20,11-16). 

Mária hátrafordul, amikor Jézus asszonynak szólítja, és ismét megfor-

dul, amikor a nevét hallja! Először az üres sír bejáratánál fordul meg, 

Jézus felé, akit keres, de akit nem ismer fel. Mivel azonban szó van egy 

másik megfordulásról is, arra kell gondolnunk, hogy a kettő között va-

lamelyest hosszabb idő telt el: miután Mária az általa kertésznek vélt 

Jézustól a halott Jézus testét kérte, elindult hazafelé, követve a többi 
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asszonyt, akik már nem voltak jelen. Ekkor azonban személyesen 

megszólította, nevén nevezte őt Jézus. Mária odafordult, és e testi 

megfordulása valóságos benső fordulatot, megtérést (episztrophé) is 

jelentett, hiszen ebben a pillanatban a halott Jézust kereső Mária fel-

ismerte és megszólította az élő Jézust: Rabbóni! Döbbenetes élmény 

lehetett. Jézus válaszából következtethetünk arra, hogy Mária elindult 

Jézus felé, hogy átölelje. Ne engem érints! Miért ne? Mert még nem 

mentem fel az Atyához. Hanem menj el a testvéreimhez, és mondd 

meg nekik: fölmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Iste-

nemhez és a ti Istenetekhez. A tiltásnak nem Mária viselkedése az 

oka; nem az, hogy a halottak között kereste az élőt, és nem is Jézus, 

amennyiben nem akarta, hogy feltámadása után és mennybemenete-

le előtt bárki vagy bármi feltartóztassa, netalántán valami tisztátalan 

beszennyezze. Jézus tiltása valójában buzdítás, de nem abban a szűk 

értelemben, hogy „Ne gyere közelebb, hanem gyorsan siess a tanítvá-

nyokhoz, és vigyél hírt a feltámadásról!", hanem buzdítás a teljesség 

keresésére és megérintésére. Krisztus felmegy az Atyához, ezért ott 

kell őt keresni és megérinteni. 

János evangélista a rá jellemző teológiai szemléletnek megfelelően 

fogalmazza meg Jézus üzenetét. Magdolna azt a feladatot kapja, hogy 

az Atyától alászállt, küldetését beteljesítő Ige feltámadásának, és az 

Atyához való felemelkedésének hírét elvigye a közösség tagjaihoz, 

akik már nem egyszerűen tanítványok, hanem a feltámadt Krisztus 

testvérei (az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz). 

A feltámadás és mennybemenetel közötti időszak azonban még nem 

a teljesség. A teljes feltámadásban a test-lélek Krisztus oly módon 

nyeri vissza eredeti állapotát és méltóságát, hogy visszatér az Atyá-

hoz. Istenhez, akinél kezdetben volt (Jn 1,1). A mennybemenetel ezért 
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a feltámadás szükségszerű beteljesedése. Amíg nem valósul meg, ad-

dig Krisztus érintése nem az Atyánál lévő Fiú érintése, nem a Szenthá-

romság Isten érintése. 

Mária hite nem teljes mindaddig, 

amíg nem az Atya jobbján ülő Fiút 

érinti meg. Mária ezért példa és elő-

kép az egyház minden tagja számá-

ra. Mivel ő volt az, akinek a feltá-

madt Krisztus először megjelent, az 

ő találkozása Jézussal mintája an-

nak, ahogyan az egyes ember és az 

Egyház életében először megjelenik a feltámadt Krisztus, tudniillik a 

keresztségben. 

Már János evangélista elbeszélése mögött is az ősegyház liturgikus 

élete és a keresztségi teológia rejlik. Erre enged következtetni az 

imént idézett szakasz (Jn 20,11-17) számos párhuzama a jó pásztorról 

mondott példázattal (Jn 10,1-18). És ugyancsak erre utal maga az el-

beszélésmód, a jelen idő következetes használata a párbeszédek so-

rán, amit a modern fordítók többsége mint zavaró stilisztikai hibát 

igyekszik kiküszöbölni. Pedig mennyivel személyesebben képes meg-

érinteni a szöveg az olvasót a jelen idő használatával: Ő azt feleli ne-

kik: elvitték az én Uramat, és nem tudom hová tették! Miután ezt 

mondta, hátrafordult és látja az ott álló Jézust, de nem tudta, hogy 

Jézus az. Jézus megkérdezi tőle: Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő 

pedig, azt gondolva, hogy a kertész az, ezt feleli neki: Uram, ha te 

vitted el őt, mondd meg nekem, hová tetted, és én elviszem! Így szól 

hozzá Jézus: Mária! Ő megfordulva azt mondja neki héberül: Rabboni! 

Az mondja neki Jézus: Ne érints meg, mert még nem mentem fel az 
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Atyához. Menj a testvéreimhez, és mondd meg nekik: felmegyek 

Atyámhoz és Atyátokhoz, Istenemhez és Istenetekhez. 

Ez a találkozás és párbeszéd az Egyház jelenidejében zajlik. Jézus felis-

merése azzal kezdődik, hogy a jó pásztor juhait nevükön szólítja és 

kivezeti őket az akolból (Jn 10,3), vagyis nevén nevezi Máriát, ahogyan 

a keresztségre jelentkezők is új nevet kapnak (vö. Jel 2,17). A juhok 

követik a jó pásztort, mert ismerik a hangját (Jn 10,4), ahogyan Mária 

az ismerős hangra és megszólításra fordul Jézus felé, és ahogyan a 

keresztelendők is a jó pásztort követik a keresztségi liturgiában, a 

pásztort, „aki életét adja a juhokért" (Jn 10,11). A keresztségben az 

ember megvallja a Háromságba vetett hitét, vagyis megérinti Istent, 

szentségi módon meghal, alászáll, feltámad, és az égiek közé helyez-

tetik. Így emelkedik fel a megkeresztelt Krisztus által az Atyáig, az én 

Istenemhez, és a ti Istenetekhez. 

Akik szerint Jézus élt és meghalt, a holttestet keresik. Az üres sír ténye 

azonban nyugtalanító. Keresésre kényszerít. Hol van? Mi történt? Ki 

vitte el a holttestet? Talán a tanítványok, hogy kitalálják a feltámadás 

mítoszát? Mindaddig nincsen igazán válasz ezekre a kérdésekre, amíg 

Mária Magdolnához hasonlóan, nem találkozunk a feltámadott Jézus-

sal, aki testben van az Atyánál és testben van minálunk, titokzatos 

testében, az Egyházban, és az eucharisztiában. 

Heidl György 

Tisztelettel és szeretettel 

köszöntjük azokat a katolikus 

testvéreinket, akiknek áprilisban 

születésnapja, névnapja,  

házassági évfordulója van. 
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Égi szeretet 

A keresztfához megyek 
ahol nyugodalmat lelek. 
Bűneimet eléd teszem 
ó, megváltó Istenem.  
 

Sokszor voltam elveszett 
vérző szívem szenvedett. 
De bűneimet lemosta 
Isten áldott Szent Fia. 
 

Mint a húsvéti bárány 
vérét ontották a Golgotán. 
Harmadnapra feltámadott 
nekem üdvöt Ő így hozott. 
 

Csodás égi szeretet 
szívem érted epedett.  
Bezárlak a szívembe 
légy életem értelme. 

          Keresztfánál 

Oly sokat Ő szenvedett 
értünk Golgotára ment. 
Bűneinket felvette 
gyönge vállán cipelte. 
 

Tövissel megkoronázták 
szidalmazták és gyalázták. 
Keresztfára szegezték 
vérét is kiengedték. 
 

Meghalt Jézus érettünk 
így új életre születtünk. 
Bűneinket megváltotta 
lelkünket tisztára mosta. 
 

Mond meg nékem Istenem 
mit, miként tegyen szívem? 
Hogyan tudnám meghálálni 
jóságod megszolgálni? 
 

Szeretetet tőled kaptam 
szívembe jól beírtam. 

Amíg élek veled élek 

áldalak és dicsérlek.  

Filipszky Baran Ilona versei 
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Kedves Szülők,  Lányok és Fiúk! 

Idestova 5. éve kap helyet a tanrendben a heti erkölcstan oktatás. 
Jó hír, hogy az erkölcstan helyett választhatod a hit és erkölcstan órát. 
 
Mikor vannak az órák? 

A hit-és erkölcstan órákat órarendben illesztve tartjuk. 

Hogyan jelentkezhetek rájuk? 

Az első osztályba jelentkezők a beiratkozáskor jelzik külön papíron, 
hogy a katolkus hittant választják 
A felsőbb osztályokba járók az iskola által megjelölt  
időpontig jelzik írásban, melyik órát választják (legkésőbb május 20-
ig). 
 
Miért hit-és erkölcstant? 

Mert:  

- részese lehetsz egy 2000 éves utazásnak, amelyben a vezetőnk Jézus 

- mindenkinek van istenképe, amit jó, ha fejleszt játékos, beszélgetős   
formában tanulhatsz a Biblia világáról 
- a keresztény kultúra megismerésével jobban fogod érteni a világot, 
például a művészeti alkotásokat és az irodalmat is kialakulhat egy jó 
közösség is, ahol hasonló értékrendű társakkal és családokkal talál-
kozhatsz, táborozhatsz, stb 
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Kedves Szülők, Nagyszülők, Gyerekek! 

Ez évben is megrendezésre kerül az Egyházközségi Hittantábor,  

melyre május 2-ig fogadjuk a jelentkezéseket. 

A tábor sikerességére tekintettel, a férőhelyek csak korlátozott szám-

ban állnak  rendelkezésre, ezért a jelentkezéseket a beérkezések sor-

rendjében tudjuk fogadni, a plakáton feltüntetett módon. 

 

Várunk Mindenkit szeretettel!! 
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Visszatekintő ... 

Ökumenikus imaalkalom a Szent Pál templomban 

2018-ban január 21. és 28. között kerül sor a Krisztus-hívők egységé-

ért szervezett imahétre. Segédanyagát ez alkalommal a karibi keresz-

tény testvérek állították össze a következő mottóval: „Jobbod, Uram, 

dicső az erőtől…” / „Uram, a jobbod kitűnik erejével…” (2Móz/Kiv 

15,6). 

Istennek hála, már nálunk is hagyomány, hogy ezen a héten találko-

zunk és közösen imádkozunk a egységért. Minden évben máshol vé-

gezzük az imaalkalmat, törekedvén, hogy megismerjük, közelebb ke-

rüljenek a testvér fele-

kezetek közösségei 

egymáshoz. 

Ebben az évben plébá-

niánk látta vendégül az 

evangélikus és refor-

mátus testvéreket, Ko-

vács Áron keresztúri 

evangélikus másodlel-

kész és Sóskuti Zoltán a keresztúri református gyülekezet lelkésze ve-

zetésével a Szent Pál templomban. A hideg ellenére, amelyet a fűtés 

meghibásodása is tetézett, szép számban jöttünk össze, hogy közös-

ségben dicsérjük az Urat. Lóránd atya köszöntője után került sor a 

liturgiára, melynek csúcspontja a vendég lelkészek igehirdetése volt. 

Természetesen az igehirdetések központi gondolata az áhított egység 

amelyért dolgozunk és imádkozunk, de a legtökéletesebben a meny-

nyei hazában fog megvalósulni. De addig is mindent meg kell tennünk 

annak a krisztusi parancsnak amely a közös útra, a szétszakítottság 
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megszüntetésére hív minket.  

Felemelő érzés volt amikor 

arra kaptunk „felszólítást”, 

hogy az Úr imáját, kéz a kéz-

ben, egységben imádkozzuk. A 

liturgiát széppé tette, hogy 

voltak olyan testvérek akik 

szolgálatukat adták az eseményhez. Az ifi zenekar tagjai, szép és egy-

szerű taizé-i énekei és felolvasói szolgálata emelte a liturgia fényét. 

Hálás szívvel köszönjük, hogy elfoglaltságaik ellenére is mindig számít-

hatunk rájuk. 

Az esemény az elmaradhatatlan szeretetvendégséggel zárult, ahol a 

kötetlen beszélgetések mellett volt lehetőség ismerkedni az evangéli-

kus és református testvérekkel, kér-

déseket tehettek fel Lóránd atyá-

nak, illetve a lelkész uraknak. 

Nagyon szépen köszönjük az agapé 

lebonyolítását és előkészítését 

Marschallné Tarcsay Bori hitokta-

tónknak és Lőrincz Andrea testvé-

rünknek. 

Imádkozunk, hogy ezek a találkozá-

sok valóban az egység és a közös út 

felé tereljenek minket, hogy már itt 

a földön is megtapasztalhassunk 

egy kis részt a Mennyország örömé-

ből. 

Vén Attila 
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Farsangi meglepetés –  

beszámoló az első farsangi mulatságról 

Izgatottan vártuk nővéremmel, Krisztivel a február 10-i plébániai far-

sangi mulatságot. Én kétszeresen is vártam ezt a napot, hiszen aznap 

van a szülinapom is! Anyával már előző héten bekapcsolódtunk az 

előkészületekbe, segítettünk Bori néninek szétosztani a meghívókat 

az iskolánkban. 

Végre eljött a nagy nap, amikor mi már időben megjelentünk a temp-

lomnál, hogy segítsünk előkészíteni mindent. Bori néni és Noémi már 

előző nap feldíszítették a termet. Nagyon szép lett a sok girlanddal és 

„boszorkánylépcsővel”! A ministránsokkal együtt segítettünk anyáék-

nak lehordani a kocsiból a kellékeket és az enni-, és innivalót, majd 

kipakolni mindent. Gyorsan előkészítettük és felvettük a jelmezeket. 

Kriszti Sissi hercegnő, anya angyal, én pedig kalóz voltam, mert szere-

tem a kalóz történeteket.  

Három órára megérkeztek a gyerekek és mindenki beöltözött a jelme-

zébe. Sok érdekes jelmez volt: focista, varázsló, tündérek, hercegnők, 

állatok, indián, szuperhősök… Bori néni gondoskodott az érdekes 

programokról: volt rajzverseny, amikor csapatokat alkotva készí-

tettünk rajzokat, majd pingponglabdát célba vivő verseny, tortaevő és 

szörpivó verseny. A kicsik színezhettek, mi, nagyobbak pedig csocsóz-

hattunk. Sok új barátot szereztem közben. De örültem, hogy pár osz-

tálytársam is ott volt. Nagyon jól szórakoztunk a gyerekekkel, szüleink 

pedig elbeszélgethettek egymással.  

A legnagyobb meglepetés az volt, amikor anya behozta a tortát és a 

gyerekek együtt elénekelték nekem a „Boldog születésnap”-ot! Egyik 

legemlékezetesebb szülinapom volt… 
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Köszönjük szépen Bori néninek és mindenkinek, aki segített ezen a 

csodás napon és Lóránd atyának, hogy mindig támogatja az ilyen ren-

dezvényeket! 

Martin 
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Ünnepi miserend Húsvét ünnepén 

 

2018. április 01. Húsvétvasárnap, Krisztus Feltámadásának Ünnepe 

•  08:00 Szent Pál templom 

•  11:00 Szent Kereszt templom (ünnepi szentmise) 

•  18:30 Szent Kereszt templom 

 

2018. április 02. Húsvéthétfő 

•  08:00 Szent Pál templom 

•  18:30 Szent Kereszt templom  

 

PLÉBÁNIÁNK VEZETŐ LELKIPÁSZTORA, KÉPVISELŐTESTÜLETE ÉS 

MUNKATÁRSAI NEVÉBEN KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES TESTVÉ-

RÜNKNEK, KRISZTUS FELTÁMADÁSÁN ÖRVENDEZŐ HÚSVÉTOT ! 

Katolikus Hírlevél                          2018. Húsvét ünnepén  
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 Ferenc pápa rendelete:  

Pünkösdhétfő „Mária, az Egyház Anyja” ünnepe 

„A Szentszék március 3-án tette közzé az Istentiszteleti és Szentségi Kong-

regáció erről szóló dekrétumát, amelyet Robert Sarah bíboros, a kongre-

gáció prefektusa, valamint titkára, Arthur Roch érsek írt alá 2018. február 

11-én, a Lourdes-i Szűzanya első megjelenésének 160. évfordulóján. Fe-

renc pápa döntésének megfelelően a kongregáció elrendelte a Boldogsá-

gos Szűz Mária, az egyház anyja emléknapjának beiktatását a Római Álta-

lános Kalendáriumba. 

Ez a tisztelet járuljon hozzá 

az egyház anyai érzékének 

növekedéséhez 

ezzel a végtelenül gyön-

géd névvel”. 

„Mária, az egyház Anyja” 

ünnepe egyetemes és 

kötelező a római szertar-

tású egyházban ájtatos-

ságot a lelkipásztorokban, a szerzetesekben és a világi hívekben, 

elrendelte, hogy a Boldogságos Szűz Mária emléknapját iktassák be 

a Római Kalendáriumba, és minden évben Pünkösd utáni hétfőn  

ünnepeljék. 

Az emléknapot beiktatják minden naptárba és liturgikus könyvbe.  

A latin szövegeket már hozzácsatolták a dokumentumhoz, a fordítá-

sokat az egyes nemzeti püspöki konferenciák végzik el. A liturgikus 

emléknap, amely a római szertartás számára érvényes és kötelező, 

2018-ban május 21-én lesz esedékes.” 

Forrás: Magyar Kurír  

Katolikus Hírlevél                          2018. Húsvét ünnepén  

15 



KATOLIKUS HÍRLEVÉL 

A Rákoskeresztúri Szent Kereszt és Szent Pál Templom időszakosan megjelenő lapja 

Felelős kiadó: Dr. Ujházi Lóránd plébános 

Szerkesztő: Vén Attila (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 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 facebook 

oldalán - Szent Kereszt Felmagasztalása Római Katolikus Plébá-

nia, Rákoskeresztúr is tájékozódhatnak. 

Hírek, események 
  

2018. május 13. vasárnap, Urunk Mennybemenetelének Ünnepe  

09:30-kor a Pál Apostol Ált. Iskola és Gimnázium elsőáldozása -  

Szent Pál templom 

 
 

2018 május 20. Pünkösdvasárnap,  

18:30 bérmálkozás. A szentséget Snell György püspök atya szolgáltat-

ja ki a plébánia fiataljainak - Szent Kereszt templom 

 
 

2018 május 27. Szentháromság Vasárnap  

11:00-kor plébániai elsőáldozás - Szent Kereszt templom 

Katolikus Hírlevél                          2018. Húsvét ünnepén  

tel:+3612563453

