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Rákoskeresztúr, 2018.
Szent Pál megtérésének ünnepén
Egyházközségi kiadvány
XVIII. évfolyam 1. szám

„A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam.
Készen vár az igazság győzelmi koszorúja,
amelyet azon a napon megad nekem az
Úr, az igazságos bíró, de nemcsak nekem,
hanem mindenkinek, aki örömmel várja
eljövetelét.” (2Tim 4, 7)
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Jacobus de Voragine
Legenda Aurea
Szent Pál apostol megtérése
Szent Pál apostol megtérése ugyanabban az évben történt, amikor
Krisztus kínhalált szenvedett és Szent Istvánt megkövezték. Nem egy
naptári évben, hanem egy év leforgása alatt: Krisztus március 25-én
szenvedett kínhalált, Szent Istvánt ugyanazon év augusztus 3-án kövezték meg, Pál pedig január 25-én tért meg.
Három okát adhatjuk annak,
hogy Pál megtérését miért
ünnepeljük meg más szenteknél inkább. Először a példa
miatt, hogy bármily nagy bűnös legyen is valaki, ne veszítse el reményét a megbocsátásra, látva, hogy amilyen
nagy bűnös volt Pál, oly nagy kegyelmet kapott. Másodszor az öröm
miatt, mert amekkora gyásza volt az Egyháznak az üldözésben, oly
nagy lett öröme Pál megtérésében. Harmadszor a csoda miatt, amit az
Úr cselekedett ővele, midőn legvadabb üldözőjéből leghűségesebb
hirdetőjévé tette.
Megtérése csoda volt a miatt, aki tette, ami által végbe ment, és akivel történt. Először is, aki tette, Krisztus volt. Ő térítette meg Pált. Elsősorban megmutatta csodálatos hatalmát, mondván: „Nehéz neked
az ösztöke ellen rugódoznod” (ApCsel 9,5), s rögtön meg is változtatta, Pál már megváltozva felelt: „Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?” (uo. 9,6). Ágoston erről az igéről ezt mondja: „A farkasok által
megölt bárány bárányokká tette a farkasokat. Már kész az engedel2
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mességre, aki az imént készült kegyetlen üldözésre.” Másodsorban
megmutatta csodálatos bölcsességét. Csodálatos bölcsesség rejlett
ugyanis abban, hogy nem isteni fenségének megmutatásával fordította el Pált felfuvalkodott gőgjétől, hanem alázatának mélységével.
„Én vagyok a Názáreti Jézus – mondotta –, akit te üldözesz” (uo. 9,5).
A Glossza hozzáfűzi: „Nem Istennek, vagy Isten Fiának nevezte magát,
hanem azt mondta: »Fogadd el az én alázatom mélységeit, és vedd le
szemedről a gőg hályogát.«” Harmadsorban megmutatta csodálatos
kegyelmességét azáltal, hogy éppen akkor térítette meg Pált, amikor
az elszántan és tettre készen elindult a keresztények üldözésére. Telve volt gonosz indulattal, midőn fenyegetőzést és öldöklést lihegett
(uo. 9,1), aljas szándékkal elment a főpaphoz (uo. 9, 1), mintegy rájuk
erőltetve magát, és kegyetlen tettvággyal, midőn elindult, hogy a keresztényeket elhozassa megkötözve Jeruzsálembe (uo. 9,2), A leggonoszabb út volt az övé, s az isteni irgalom mégis megtérítette.
Másodszor csodás volt megtérése a fény miatt, ami által végbement.
Mint mondják, hirtelen támadt, hatalmas és mennyei volt. „És hirtelen fényesség ragyogá őt körül az égből” (uo. 9,3). Pálnak három nagy
bűne volt. Az első a vakmerőség, amit az jelez, hogy „elméne tehát a
főpaphoz” (uo. 9,1). A Glossza megjegyzi: „Nem is hívták, csak saját
buzgalma hajtotta.” A második a gőg, amit az jelez, hogy fenyegetőzést lihegett (uo. 9,1). A harmadik a test szerinti tudás, vagyis a Törvény ismerete. Evvel kapcsolatban mondja a Glossza az Én vagyok Jézus (uo. 9,5) kijelentést folytatva: „Én, az ég Istene beszélek hozzád,
akiről zsidó gondolkodásod szerint azt gondolod, hogy halott vagyok.”
Az isteni fény tehát hirtelen támadt, hogy a vakmerőt megrettentse;
hatalmas volt, hogy a gőgös és fennhéjázó embert mélységes alázatra
kényszerítse; mennyei volt, hogy test szerinti tudását mennyei tudásra változtassa. De azt is mondhatjuk, hogy három dolog által ment
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végbe megtérése: a hívó hang, a ragyogó fény és a mindenható erő
által.
Harmadszor, akivel a csodálatos megtérés történt, Szent Pál volt. Kívülről három jele volt ennek: a földre esés, a megvakulás és a háromnapi böjt. Földre esett, hogy fölemelkedjék, tudniillik alantas szenvedélyéből. Ágoston erről: „Pál földre esett, hogy megvakuljon, megvakult, hogy megváltozzék, megváltozott, hogy elküldessék, elküldetett,
hogy az igazságért megölessék.” – Ugyancsak Ágoston: „Összetört az
őrjöngő, és lett belőle hívő. Összetört a farkas, és lett belőle bárány,
összetört az üldöző, és lett belőle hirdető. Összetört a kárhozat fia (2
Tesz 2,3), és lett belőle választott edény (ApCsel 9,15).”
Megvakult, hogy megvilágosodjék, tudniillik elhomályosult értelme.
Erről mondják, hogy a három nap alatt, míg vak volt, megtanulta az
Evangéliumot. Nem embertől, sem ember által kapta azt – amint maga tanúsítja –, hanem Jézus Krisztus nyilatkoztatta ki őneki (Gal 1,1).
Ágoston erről: „Pált Krisztus igazi bajnokának tartom: tőle tanult, ő
kente föl, vele feszíttetett keresztre, benne dicsőült meg.”
Testében gyötrelmet szenvedett, hogy teste alkalmassá váljék jó művelkedetek véghezvitelére. És valóban teste ezután minden jó cselekedetre alkalmas lett: tudott éhezni és bővelkedni, minden körülmények között mindenre kész volt, és minden sanyarúságot szívesen eltűrt. Aranyszájú Szent János evvel kapcsolatban mondja: „A zsarnokokat és a haragtól lihegő népeket annyira tartotta, mint a szúnyogokat;
a halál, a kínok és az ezer gyötrelem gyermekjáték volt neki. Szívesebben fogadta őket, és jobban ékesítette őt a bilincsek köteléke, mint
valamely korona, és szívesebben kapott sebeket, mint mások ajándékokat.”
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Azt is mondhatjuk, hogy e három dolog ellentétes volt azzal a hárommal, ami ősatyánkkal történt. Az fölkelt az Úr ellen, Pál földre esett;
annak szeme megnyílt, Pál megvakult; az evett a tiltott gyümölcsből,
Pál megtartóztatta magát a neki járó eledeltől.

Tisztelettel és szeretettel
köszöntjük azokat a
katolikus testvéreinket,
akiknek , január és februárban születésnapja, névnapja,
házassági évfordulója van.
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Bemutatkozik a 777 csapata
Nagy álmunk vált valóra, amikor 2016. április 4-én elindult a 777blog.hu hír
– és blogoldal: egy olyan honlapot álmodtunk meg, amilyenek az oldalnak a
szerkesztői és a szerzői: vidám, de amikor szükség van rá komoly, optimista,
az életre nyitott, de mindenekelőtt keresztény. De vajon kinek is szól ez az
oldal? Mindenkinek, – legyen az hívő, vagy (még) nem hívő – aki nyitott
azokra az értékekre, amelyeket képviselünk.
A 777 szerkesztői és szerzői a keresztény történelmi egyházakhoz tartoznak: többségünk római
katolikus, de van közöttünk református és evangélikus is. Célunk az volt, hogy létrehozzunk egy
olyan oldalt, amely korábban még Magyarországon nem volt: a keresztény értékek mellett elköteleződve híreket közlünk, interjúkat készítünk,
blogolunk, zenét ajánlunk, programlehetőségeket mutatunk be.
Két nagy pillérünk a hírek – amelyek kerülik a napi politikát, de nem apolitikusak, – valamint a blogok, amelyekben szerzőink írják le véleményeiket,
avatják be az oldal olvasóit életükbe. Vannak közöttünk egyházi és világi személyek is, különböző korosztályból, de nagyon hasonló értékrenddel. Facebook oldalunkon napi bátorításokat, igéket, szép és érdekes képeket és rövid gondolatokat is közzéteszünk.

Kedves Rákoskeresztúri Testvérek, reméljük,
hogy írásainkat örömmel fogjátok olvasni, ismerőseiteknek pedig bátran ajánlani ennek a kis
szerkesztői csapatnak a nagy álmát, a
777blog.hu oldalt, valamint Facebook oldalunkat!
Martí Zoltán, főszerkesztő
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Ökumenikus Imahét 2018
Mikor papírra vetem a gondolataimat, a lapzárta miatt nem tudok beszámolni, tudósítani az idei ökumenikus alkalmunkról, amely 17-én este lesz
(volt) de bízom benne, hogy mikor kézbe veszik eme Hírlevelet, már a keresztények egységéért végzett imaalkalom alatt megélt élménnyel olvassák.
Plébániánkon is örömteli hagyománnyá fejlődött, hogy Krisztus Urunk
megtestesülésének ünnepe után, a megajándékozottak örömével a szívünkben készülünk a Krisztus hívők egységéért való imaalkalomra. Az Ökumenikus Imahét jó lehetőséget ad a közös imára, találkozásra, közös Istentiszteletre. Ezeken az alkalmakon megérezhetjük Jézus könyörgésének
mélységét amikor Atyához imádkozott szenvedése elött: „Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők
is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.” (Jn
17,21)
Buzdítson minket a közös út folytatására a reformációról való katolikusevangélikus közös megemlékezés alkalmából tett közös nyilatkozat egy
részlete:
„Felhívást intézünk az összes evangélikus és katolikus plébániához és közösséghez, hogy legyenek bátrak és kreatívak, öröm- és reményteliek annak a nagy kalandnak a folytatásában, amely ránk vár. A múlt szembenállásai helyett inkább a köztünk lévő egység isteni ajándéka vezesse együttműködésünket és mélyítse el szolidaritásunkat. Összefogva a Krisztusba
vetett hitben, együtt imádkozva, egymást meghallgatva, kapcsolatainkban
Krisztus szeretetét megélve mi, katolikusok és evangélikusok megnyílunk az
egy és szentháromságos Isten ereje előtt. Krisztusba gyökerezve és tanúságot téve őróla megújítjuk elhatározásunkat, hogy Isten egész emberiség
iránti végtelen szeretetének hűséges hírnökei leszünk.
(Lund, 2016. október 31.)
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A ministrálás
Ministrálni annyit jelent, mint szolgálni. Szolgálni a Jóistent és az Ő
Szent Fiát, Jézus Krisztust.
A ministránsok védőszentje Szent
Tarzíciusz (nevének jelentése: Tarzusz városából való férfi), aki 257.
augusztus 15-én halt vértanúhalált a
római vértanúszenteket összegyűjtő
martirológium szerint. A szent kisfiú
a Oltáriszentségért áldozta fel életét. Tudniillik egy szentmise alkalmával megbízták Tarzíciuszt, hogy
vigye el az Eucharisztiát a börtönben sínylődő keresztény testvéreknek. Szentünk magához vette a Szentostyákat és a ruhája alá rejtve
elindult a börtönök felé. Útközben pogány fiatalok állították meg.
Észrevették, hogy valamit visz a ruhája alatt. Kíváncsiak lettek rá,
hogy mit visz magával, ezért nekiestek,
ráncigálták, a földre teperték, de ő keményen védte a Legszentebbet. Tarzíciusz a
sok ütésbe, rúgásba, taposásba, kődobálásba belehalt.
A Jóisten nekünk, ministránsoknak Szent
Tarzíciusz személyében kiváló védőszentet
küldött.
Szent Tarzíciusz vértanúsága nagyon hasonlít Brenner Jánoséhoz, aki rábakethelyi
káplán volt. 26 éves korában 1957. december 15-én halt vértanúhalált. Szintén azért, mert védte az Oltáriszentséget. Brenner Jánost
hamarosan a boldogok között tisztelhetjük.
8
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Az égben angyalok állnak a Jóisten trónusa körül, szolgálatukkal hódolnak Neki. Itt a földi hajlékában, a templomban mi ministránsok vagyunk azok, akik teljesítik ezt a szent szolgálatot, melynek során elmélyülhet az Istenkapcsolatunk. A mély Istenkapcsolatra nekünk, mai
fiataloknak különösképpen nagy szükségünk van. Hiszen könnyen el
tudja terelni a figyelmünket az okostelefon, a facebook, az aktuális
trend és még hosszan sorolhatnám mindazokat, amik megnehezítik,
megnehezíthetik, hogy leginkább azzal tudjunk foglalkozni, ami örök,
vagyis a lelkünk üdvössége. A Szentírás így ír erről: „Ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, ahol moly rágja és rozsda marja, s ahol betörnek és ellopják a tolvajok! A mennyben gyűjtsetek kincset, ahol
nem rágja moly és nem marja rozsda, s ahol nem törnek be és nem
lopják el a tolvajok! Ahol a kincsed, ott a szíved is.” (Mt. 6,19-21)
Több mint egy évtizede ministrálok. A szent szolgálatommal szeretnék
egyre közelebb kerülni a Jóistenhez és az Úr Jézushoz.
Nagyon fontosnak tartom,
hogy a szentmisében a feladataimat alázattal és odafigyelve végezzem el.
Kérjük a Jóisten segítségét és
kegyelmét és Szent Tarzíciusz égi közbenjárását, hogy
minél több hűséges ministráns legyen szerte a világban, akik egy szívvel-lélekkel hódolnak Urunknak, Istenünknek.
Binecz György
ministráns
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Ministráns klub indult
A rákoskeresztúri Ministráns Klub 2017
novemberében kezdte meg működését.
Fő célkitűzése, hogy egy összetartó, nagyobb létszámú, liturgia szempontjából
megfelelően felkészült csapat bontakozzon ki a 17. kerület szívében. Alkalmainkat a Szent Pál templomban szoktuk
megtartani két hetente. Felépítését tekintve játékokkal kezdünk, majd beszélgetünk egy témáról, ezt követően gyakoroljuk a szentmise során előkerülő feladatokat, végül kötetlen játék, csocsó, evés, ivás. A klubra várunk szeretettel minden olyan fiút, aki már legalább 3. osztályos. Jelentkezni
lehet Vén Attila hitoktatónál a hittanórákon, és Papp Domonkos klub
koordinátornál, valamint a sekrestyében.
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Visszatekintő …
Mikulásünnepség- Mikulásszemmel
Bokros teendőim mellett természetesen idén is időt szakítottam,
hogy ellátogassak a rákoskeresztúri gyerekekhez. Kicsit megkésve,
december 10-én érkeztem. A gyerekek a templomban nagyon lelkesen vártak. A hittannéni segítőim remekül felkészítették az ifjoncokat,
akik testvéreikkel és szüleikkel kedvesen énekelve vártak. Aztán befutottam. Öröm volt látni a sok kis csillogó szempárt. A jól megérdemelt
ajándékért ki szélesen mosolyogva, ki kicsit félénken jött. A csomagosztás után nagy örömmel tettem eleget Bori és Andi kérésének és
fotózkodtam a gyerekekkel. A bátrabbak egyedül, esetleg testvérekkel együtt jöttek, a kisebbek szüleikkel együtt pózoltak a kamerának.
Mit mondhatnék még? Nagyon jó élmény volt ismét Keresztúron. Köszönöm a nagy-nagy segítséget a hittannéniknek! Jövőre
is jövök!
A Mikulás
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Lelkipásztori beszámoló
2017.december 31.
Anyakönyvi adatok
Keresztelő:
138 fő (fiú: 62 fő, lány: 76 fő)
Elsőáldozás:
32 fő plébániai és állami általános iskolai hittanos
39 fő a Pál Apostol Általános Iskola és Gimnáziumból
Bérmálkozás
18 fiatal készül a Bérmálás szentségét felvételére. A Szentség kiszolgáltatásának tervezett ideje, 2018. május 20, pünkösdvasárnap

Esküvő:
10 jegyespár
Temetés: 147 fő (férfi: 52 fő, nő: 86 fő)
Betegek szentségével ellátva: 32 fő
Szent Pál altemplomában elhelyezve: 60 fő
szórással: 26 fő
Hitoktatás
-

12

3 állami és egy felekezeti (Podmanyczki János Evangélikus
Óvoda és Általános Iskola) iskolában tanítanak hitoktatóink.
388 gyermek részesül katolikus hitoktatásban – 2 főállású,1
részmunkaidős és 1 megbízásos hitoktató által.
50 gyermek vett részt a nagysikerű nyári hittanos táborunkban, Orfűn.
17 aktív ministránsunk van.
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ifjúsági hittanos csoportunk létszáma egyre bővül, nekik volt 2
lelkigyakorlatos napjuk és aktívan részt vesznek a plébánia életében.
3 családi kézműves nap és egy mikulásváró délelőtt.
Beruházások a Szent Kereszt templomban

-

-

Jézus Szíve oltár felújítása
Új Mária oltár építése
Ugray György Piétájának elhejezése. Az alkotás nem csak a
templom közösségének hanem az egész kerületnek értéke.
Új szembemiséző oltár és ambó. Kivitelező az Erdős Gránit
Kft./ Erdős Zoltán/ volt. Köszönet a szentély burkolatának ingyenes felújításáért.
A megújult szentélybe megtörtént az új papi és az asszisztencia székeinek beszerzése
Felhelyezésre került a külföldről beszerzett antik korpusz.
Antik keresztet vásároltunk a főoltárra
Új betlehemes figurák vásárlása
Új ministráns ruhák beszerzése

Beruházások a Szent Pál templom
Az altemplomban felhelyezésre került márvány tábla-fal a szórtak neveivel.
Köszönet
Géza atyának, hogy bemutatja a vasárnap esti szentmiséket, helyettesít és áldozatkészen végzi a gyóntatásokat.
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A kántoroknak: Kliszek Noémi
Zilai Bernadettnek
Payer Miklósnak
A felnőtt kórusunknak és ifjúsági zenekarunknak, Papp Eleonóra vezetésével
Ministránsainknak
Az önkéntes takarítóasszonyoknak
A képviselőtestület tagjainak és vezetőjének
Verebes Péterné Klárinak a mindig csodás virágdíszítésért és a sekrestyési szolgálatáért
Demendi Jánosné Gizikének az altemplom díszítéséért
Zilai Juditnak az irodában és a sekrestyében végzett szolgálatáért
Az elmúlt évekhez hasonlóan, a plébánia vezetése az évvégi hálaadó
szentmisén két testvérünket tárgy jutalom adományozásával jutalmazta, huzamos időn át végzett, odaadó szolgálatukért.
A díjazottak, Korbély Erzsébet (Erzsike) és Ollári Ilona (Ilike).
Erzsike, 1996-ban költözött a kerületbe és mint igaz Krisztus hívő,
csatlakozott a plébánia közösségéhez. Snell György atya felhívására,
aki önkéntes takarítókat toborzott, Erzsike vállalta a szolgálatot és azóta is kora és gyengélkedései közepette, minden pénteken ott van a
Pál templomban és végzi a szolgálatot. A takarítói szolgálat mellett, a
karitász szolgálatot is ellátja.
Ilikét, Udvardy Tamás atya kérte fel a sekrestyési feladatra, amelyet
örömmel vállalt. Találkozhatunk Ilikével vasárnap reggelente, de kiemelt ünnepnapokon és egyéb alkalmakor is nyitja a templomot az
altemplomot, felvilágosítja az urnahelyek iránt érdeklődőket és végzi
a templom takarítását többedmagával.
Segítő kezükért és szívükért hálásak vagyunk! Urunk áldja és tartsa
meg a közösség számára testvéreinket!
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AZ ÉV ÜNNEPEINEK KIHIRDETÉSE
TUDJÁTOK MEG SZERETETT TESTVÉREK,
HOGY MIKÉNT AZ ÚR KRISZTUS SZÜLETÉSÉNEK ÖRVENDEZTÜNK KARÁCSONY ÜNNEPÉN,
ÚGY ISTEN IRGALMÁBÓL MÁR MOST MEGHIRDETJÜK NEKTEK A MEGVÁLTÓ FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPÉT.
HAMVAZÓSZERDA ÉS A NEGYVENNAPI SZENT
BÖJT KEZDETE FEBRUÁR HÓ 14. NAPJÁN
LESZ EBBEN AZ ÉVBEN.
A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁT SZENT ÖRÖMBEN ÁPRILIS HÓ 01-JÉN,
AZ Ő DICSŐSÉGES MENNYBEMENETELÉT
MÁJUS HÓ 13-ÁN,
PÜNKÖSD ÜNNEPÉT MÁJUS HÓ 20. NAPJÁN,
A LEGMÉLTÓSÁGOSABB OLTÁRISZENTSÉG
ÜNNEPÉT PEDIG JÚNIUS HÓ 03. NAPJÁN ÜNNEPELJÜK.
IDÉN DECEMBER 02-ÁN LESZ ADVENTNEK, A
MI URUNK JÉZUS KRISZTUS ELJÖVETELÉNEK
ELSŐ VASÁRNAPJA.
ŐNÉKI LEGYEN TISZTELET ÉS DICSŐSÉG
MINDÖRÖKKÖN ÖRÖKKÉ.
AMEN
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Hírek, események
Február 10-én, szombaton farsangi délután lesz a Pál templomban
gyermekek részére.
Február 14-én, szerdán Hamvazószerda. Azon a héten, a vasárnapi
szentmiséken is hamvazkodhatunk.
Február 17-étől, a Nagyböjt ideje alatt, minden pénteken keresztúti
ájtatosságot végzünk a Szent kereszt templomban 17.30-tól
Tisztelettel kérjük az altemplomot látogató testvéreket, hogy tűzbiztonsági okokból csak a kijelölt helyen (mécses állványon) gyújtsák meg a megemlékezés mécseseit! Más helyen (ablakoknál, járdán) gyertyát gyújtani szigorúan tilos!! Köszönjük megérésüket!

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
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