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Dicsőség az Úrnak 
 
Rendületlen hittel vártunk rég, 
Mennyei király nékünk adassék. 
Dicsőség az Úrnak, száll az ének, 
Békesség legyen az embereknek  
 
Csodálatos szentség, isteni gyermek, 
Szereteted sugara bevonja a földet. 
Boldogság és béke terül a világra, 
Megváltó érkezett, Urunk, ezért hála. 
 
Filipszky Baran Ilona 
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A kisded Jézus a szív valódi vigasztalója 

„Nagy fény” ragyog fel ezen az éjszakán (Iz 9,1); Jézus születésének a 
fénye ragyog mindannyiunkra. Mennyire igazak és maiak Izajás prófé-
ta szavai, amelyeket az imént hallottunk: „nagy ujjongással töltesz el, 
kitörő örömet adsz” (9,2)! A szívünk már akkor is telve volt örömmel, 
amikor erre a pillanatra vártunk; most azonban megsokszorozódik és 
túlcsordulóvá lesz ez az érzés, mivel az ígéret beteljesült, végre meg-
valósult. Az öröm és az ujjongás biztosítanak afelől, hogy az üzenet, 
melyet ennek az éjszakának a misztériuma hordoz, valóban Istentől 
származik. Nincs hely a  kétség számára; hagyjuk csak azt a szkeptiku-
sokra, akik, mivel szüntelenül csak az észhez irányozzák kérdéseiket, 
soha nem találják meg az igazságot. Nincs helye a közömbösségnek, 
amely annak a szívében uralkodik, aki nem képes szeretni, mivel attól 
fél, hogy elveszít valamit. Űzzünk el minden szomorúságot, mivel a 
kisded Jézus a szív valódi vigasztalója! 

A világ Üdvözítője emberi természetünk részesévé válik, nem va-
gyunk többé magányosak és elhagyottak 

Ma megszületett Isten Fia: minden megváltozik. A világ Üdvözítője 
emberi természetünk részesévé válik, nem vagyunk többé magányo-
sak és elhagyottak. A Szűz az új élet princípiumaként ajánlja fel nekünk 
a Fiát. Az igazi világosság megvilágosítja létezésünket, amelyet gyak-
ran magába zár a bűn árnyéka. Fedezzük fel ma újra, kik vagyunk! 
Ezen az éjszakán kinyilvánul előttünk az út, amelyet be kell járnunk, 
hogy elérjük célunkat. Most fel kell hagynia minden félelemnek és ré-
mületnek, mivel a fény megmutatja nekünk az utat Betlehembe. Nem 
maradhatunk ernyedtek. Nem szabad állva maradnunk. El kell indul-
nunk, hogy meglássunk jászolba fektetett Üdvözítőnket. Íme, az öröm 
és az ujjongás oka: ez a gyermek „értünk született”, „nekünk adatott”, 
ahogyan Izajás hirdeti (vö. 9,5). A népre, amely kétezer éve bejárja a 
földkerekség minden útját, hogy az összes embert részesévé tegye 
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ennek az örömnek, azt a küldetést bízták, hogy ismertesse fel a „Béke 
Fejedelmét”, és az ő hatékony eszközévé váljon a nemzetek között. 

Ha karjaink közé vesszük és engedjük, hogy átöleljen minket, elhoz-
za nekünk a szívbéli békét 

Amikor tehát halljuk, hogy Krisztus születéséről beszélnek, akkor ma-
radjunk csöndben, s engedjük, hogy maga ez a Gyermek szólaljon 
meg; véssük bele szíveinkbe a szavait, közben pedig ne fordítsuk el 
tekintetünket az ő arcától. Ha karjaink közé vesszük, s megengedjük, 
hogy átöleljen minket, elhozza nekünk a szívbéli békét, amelynek so-
ha nem lesz vége. Ez a Gyermek megtanítja nekünk, mi valóban lénye-
ges az életünkben. A világ szegénységében születik meg, mert Ő és a 
családja nem talál helyet a szálláson. Egy istállóban lel nyugalomra és 
támogatásra, állatoknak szánt jászolba fektetik. És mégis ebből a sem-
miből emelkedik fel Isten dicsőségének a fénye. Innen indul az egysze-
rű szívű emberek számára az igazi megszabadulás és az örök felszaba-
dítás. Ebből a Gyermekből, aki arcán hordja az Atyaisten jóságának, 
irgalmasságának és szeretetének vonásait, forrásozik mindannyiunk, 
az ő tanítványai számára – Szent Pál szavai szerint – a kötelezettség, 
hogy „szakítsunk az istentelenséggel” és a világ gazdagságával, hogy 
„becsületesen, buzgón és szentül” éljünk (Tit 2,12). 

Józanul, a jámborság és az irgalom hitével egy olyan világban, mely 
sokszor kemény a bűnössel, ám gyenge a bűnnel szemben 

Egy olyan társadalomban, amelyet gyakran megrészegít a fogyasztás 
és az élvezet, a bőség és a luxus, a látszat és az öntetszelgő nárcizmus, 
Ő arra hív minket, hogy józanul viselkedjünk, vagyis egyszerűen, ki-
egyensúlyozottan, egyenesen, a lényeges megragadására és megélé-
sére képesen. Egy olyan világban, amely sokszor kemény a bűnössel, 
ám gyenge a bűnnel szemben, szükség van arra, hogy ápoljuk az igaz-
ságosságnak, Isten akarata keresésének és gyakorlatra váltásának az 
erős érzékét. A közömbösség kultúrájában, amely nem kevésszer vé-
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gül kegyetlennek bizonyul, életstílusunk legyen inkább jámborságtól, 
empátiától, együttérzéstől, irgalmasságtól áthatott, s merítsen nap 
mint nap az imádság kútjából. 

A pásztorok megrendülésével és csodálatával eltelve 

Ahogy a betlehemi pásztorok esetében, úgy a mi szemeink is teljenek 

el megrendüléssel és csodálattal, amikor a kisded Jézusban Isten Fiát 

szemléljük. Előtte pedig fakadjon fel szívünkből a fohászkodás: 

„Mutasd meg nekünk, Uram, a te irgalmadat, és add meg nekünk az 

üdvösséget” (Zsolt 85,8). 

Ferenc pápa homiliája  

a 2015-ös Karácsonyi éjféli szentmisén 

 

Tisztelettel és szeretettel 

köszöntjük azokat a katolikus 

testvéreinket, akiknek december-

ben, januárban születésnapja, 

névnapja,  

házassági évfordulója van. 

Krisztus születésén  

örvendező, áldott, békés 

karácsonyt kívánunk 

minden kedves  

testvérünknek. 
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Ünnepi miserend és az urnatemető nyitvatartása 

 

December 25-én, karácsonykor 

Vasárnapi miserend szerint lesznek a szentmisék. 

Az urnatemető délelőtt 7-10 óráig lesz nyitva. 

 

December 26-án, karácsony másnapján 

Reggel 8 órakor a Szent Pál templomban, este 18.30-kor a Szent Ke-

reszt templomban lesz szentmise. 

Az urnatemető délelőtt 7-10 óráig lesz nyitva. 

 

December 31én, szilveszterkor 

Vasárnapi miserend szerint lesznek a szentmisék. 

Az urnatemető délelőtt 7-10 óráig lesz nyitva. 

 

Január 1-jén, Mária Istenanyaságának ünnepén (parancsolt ünnep) 

Reggel 8 órakor a Szent Pál templomban, este 18.30-kor a Szent Ke-

reszt templomban lesz szentmise. 

Az urnatemető délelőtt 7-10 óráig lesz nyitva. 

 

Január 6-án, vízkereszt ünnepén (parancsolt ünnep) 

Este 18.30-kor a Szent Pál templomban lesz szentmise. Mivel vízke-

reszt ünnepe parancsolt ünnep, így ez a szentmise nem vasárnap elő-

esti szentmise (nem érvényes vasárnapi miseként). 
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Szüreti családi nap 

Plébániánkon immár hagyománnyá vált szüreti családi napunkat szept-

ember 30-án tartottuk meg. Hála Istennek az idő is kedvezett nekünk, 

így a szabad ég alatt élvezhettük egymás társaságát. 

A bográcsban fövő paprikás krumpli mellett még sok másban is része 

volt a jelenlévőknek: henna- és arcfestés, kézműveskedés, színezés, 

trambulin, sorversenyek. Míg a gyermekek az asztalok mellett ügyes-

kedtek illetve kipróbálhatták magukat a különböző versenyszámokban, 

addig a szülőknek is jutott egy kis idő beszélgetni, feltöltődni a baráti 

társaságban, majd együtt fogyasztottuk el a frissen főtt ételt. 

A családi nap méltó záró akkordja volt a szentmise amelyen a családok 

közösen vettek részt. 

A szervezők nevében köszönetet szeretnénk mondani Lóránd atyának, 

aki minden évben többször is lehetőséget és teret ad a családok kötet-

len együttlétére és ilyenkor a plébánia vendégszeretetét élvezhetjük. 

Természetesen hálás szívvel gondolunk a segítőinkre, önkénteseinkre! 

Mindenkinek köszönjük áldozatos munkáját és részvételét! 

Marschallné Tarcsay Borbála 
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Adventi családi délután 

Szeretettel és izgalommal vártuk idén is a gyerekekkel november utol-
só szombatját, amikor szokásosan megrendezésre került a már hagyo-
mányosnak mondható adventi kézműves családi délután a Szent Pál 
templomban. 

Idén a gyerekeimmel elhatároztuk, hogy ugyanúgy megsütjük a kidí-
szítendő mézeskalácsokat a gyerekek részére, akárcsak tavaly. Így a 
sütisütéssel már szombaton délelőtt elkezdődött számunkra az adventi 
„ráhangolódás”. A munkából mindenki kivette a részét: tészta meg-
gyúrása, figurák kivágása, sütés – mindent nagy örömmel és együtt 
csináltunk, gondolva a délután érkező gyerekseregre, akik - tapasztala-
tunk szerint - örömmel élnek a lehetőséggel, hogy kedvükre kreatív-
kodhassanak. A gyerekek izgatottan várták a délutánt, amikor találkoz-
hattak barátaikkal és együtt kézműveskedhettek, játszhattak, készülőd-
hettek az adventi időszakra. 

A gyönyörű és ízlésesen berendezett közösségi terem meghitt adventi 
hangulatot árasztott a fenyőágak és a friss mézeskalács illatával. Ide 
érkeztek a gyerekek szép számmal kettő óra körül és birtokba is vették 
a kézműves asztalokat: az önkéntes diákok segítségével színezhettek, 
rénszarvast készíthettek, majd a mézeskalácsokat is kidíszítették, el is 
fogytak az utolsó darabig, aminek mi nagyon örültünk. 

Közben készültek a szebbnél szebb adventi koszorúk is. Gyerekek és a 
felnőttek közösen, vidám hangulatban gyártották a szép és kreatív dí-
szítésű darabokat. A közös munka, játék - csocsózás - során a gyere-
kek közt további barátságok szövődtek. Mi, felnőttek pedig a zökkenő-
mentes lebonyolításban segédkezve, beszélgetéssel, jó közösségben 
tölthettük a délutánt. A nap méltó befejezése a szentmise volt, amin 
mindannyian részt vettünk. 

Azóta is szeretettel gondolunk vissza erre a délutánra és várjuk egyben 
a következő programot, a Mikulás-váró délelőttöt! 

Végezetül azt hiszem, mindenki nevében megköszönhetem a szerve-
zők áldozatos munkáját, Verebesné Klárikának a kellékek beszerzését 
és a koszorúk készítésének a lelkiismeretes koordinálását, az önkéntes 
diáklányoknak az önzetlen segítségét és nem utolsó sorban Lóránd 
atyának, hogy lehetővé tette ennek a szép, közösség-összekovácsoló 
advent-nyitó programnak a megvalósulását. 

Lőrincz Andrea, Kriszti és Martin anyukája. 
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Mikulásváró délelőtt képekben 
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Beszámoló az ifjúsági lelki délutánról 

,,Én vagyok az út, az igazság és az élet.” (Jn.14.6.) Ez a három foga-

lom szorosan összekapcsolódik, hiszen minden élet egy út, mely 

néha könnyen járható, máskor viszont rögös és akadályokkal teli, 

ám mindnek tán a leghatalmasabb motiváló ereje az igazság kere-

sése, ahogy környezetünkben, úgy önmagunkban is. 

Ez a gondolat volt a központi eleme a december másodikán, Vén 

Attila hittanoktató által megrendezett lelki napnak, melyet Kovács 

Áron a Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközösség másodlelkésze 

is megtisztelt jelenlétével, mint előadó az ökumenét  is erősítve. 

A délután első szakaszában a lelkész úr (a jelenlévőknek szigorúan 

csak Áron) előadását és személyes beszámolóját hallgathattuk meg 

az általa is végigjár El Caminó-ról, színes anekdotákkal teletűzdelve, 

valamint hiteles képekkel aláfestve. 

A továbbiakban mindenkinek lehetősége adódott a saját gondola-

tainak hangot adni, kisebb kerekasztal-beszélgetések keretében. 

Ezek után természetesen mindenkiben felmerülhet a kérdés: 

,,Hogyan találhatjuk meg a nekünk rendelt utat?”. Erre válaszolt a 

második előadás, valamint lelki támpontokat adott a karácsonyi 

készülethez. 

Nem maradhatott el a közösségünkben szinte hagyománnyá váló 

Hittanos Kvízjáték sem, melynek keretében nem csupán baráti ver-

sengés, hanem önfeledt szórakozás és tanulás is folyt. 

Végezetül pedig egy közös imádságban nyitottuk szívünket Isten 

felé az első adventi gyertya fénye mellett. 

Bencze Judit 
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Az ifjúsági közösségről 

 

A plébániához több közösség is tartozik, mint a nagykórus, 

az ifjúsági kórus, a templom és a plébánia életében fontos 

szereplők, mint az irodai munkatárs, sekrestyések, templom 

díszítők, takarítók, rózsafűzér társulat, felnőtt kórus. Így, ha 

definiálnom kéne, hogy mi is az ifjúsági közösség, akkor azt 

mondanám, hogy a plébánia közösségeinek állandóan 

gyarapodó metszete. Amikor két – három évvel ezelőtt ez 

a társaság kezdett megalakulni, senki sem gondolta volna, 

hogy hosszabb életű lehet, ám ezt remélhetőleg a jelenle-

gi statisztikák alapján lassan meg lehet cáfolni. 

Az ifjúsági közösség egy részét mi, bérmálkozók alkotjuk, 

hiszen heti rendszerességgel összejöveteleket tartunk, me-

lyeknek témája hétről hétre változik, Attila ötletei alapján. 

Természetesen a hittanórák a bérmálkozásra való felkészü-

lés szilárd alapjait adják, ám ezeket az esetleges kötöttsé-

geket a következő héten, a közösségi alkalmon fel tudjuk 

oldani, melyek szintén változatosak, hiszen volt már részünk 

közös hamburgerezésben, pizzázásban, filmnézésben, 

rendrakásban és játékban is. Emellett különböző progra-

mok szervezésével próbáljuk összekovácsolni a csapatot, 

mint a tavalyi korcsolyázás, foci meccs nézés vagy a nyári 

táborok. Viszont, hogy ne csak a testünket ápoljuk, lelki na-

pokon is részt veszünk, amelyek az épülő közösséggel pár-

huzamosan gyarapodnak, csakúgy, mint a tagok száma, 

hiszen már Budapesten kívülről is érkeztek érdeklődők, aki-

ket szívesen fogadtunk. A csoport növekedéséhez hozzájá-
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rultak a táborok, amelyek évről évre újabb meglepetése-

ket és fejlődést mutattak, amellett, hogy a táborlakók szá-

ma is növekedett. Ezt jól bizonyítja, hogy az idei tábor 

közel 50 lelket számlált, akik az egy hét alatt nagyon össze-

kovácsolódtak és a nyári élményt szeptemberben egy ösz-

szefoglaló videó segítségével elevenítették fel. Az összejö-

vetel közös énekléssel és falatozással zárult, mely méltó 

befejezése volt a nyárnak.  

Általában a közösségben felhőtlen a hangulat, ami néha 

komolytalansághoz is vezet, de ezt szerencsére Attila jól 

kezeli és igyekszik a hittanórák komoly légkörét megőrizni. 

A hangulatot az utóbbi években a plébániai eseménye-

ken is igyekeztünk megalapozni, hiszen segédkeztünk több 

alkalommal. Bizonyára mindenki találkozott már valamelyi-

künkkel az adventi kézműves délutánokon, mikulásváró 

alkalmakon, szüreti mulatságokon vagy a gitáros miséken.  

Remélem a kis csapat továbbra is bővül színes egyénisé-

gekkel és fenn tudunk maradni. Ha esetleg megfordult a 

fejükben, hogy a plébánia valamely közösségéhez tartoz-

nának, ne habozzanak, hiszen mindegyikben egyszerre 

építhetik azt és önmagukat.  

Köszönjük a közösség megalakítását és fenntartását Vén 

Attila hitoktatónak, feleségének, Beának és az ifi vezetők-

nek!  

Orha Fanni 



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 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 

Plébánia, Rákoskeresztúr is tájékozódhatnak. 

Hírek, események 
 

Január 21-28-ig Ökumenikus imahét, ennek keretében várhatóan 

nálunk is lesz ökumenikus istentisztelet a Szent Pál templomban. 

 

Január 27-én, szombaton kerül megrendezésre Szent Pál templo-

munk búcsúja. A programokról majd a plakátokról, honlapról, Face-

book oldalról és a hirdetésből tájékozódhatnak. 

 

 

Minden kedves testvérünknek  

békés, boldog új esztendőt kívánunk! 
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