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Miért is kaptuk a Szentlelket? 
 

Nekünk, krisztushívőknek az az élettervünk, ezt munkáljuk, hogy meg-

ismerjük és kövessük Krisztust, mert üzenete egyszerre a legegyeteme-

sebb és a legkonkrétabb. Üzenete minden emberhez, minden néphez, 

minden nemzedékhez szól, mert teljes egészében igaz, éspedig min-

denki számára alapvetően ugyanaz. Nála nincs kettős mérce, nem érvé-

nyesülhet a duplex veritas, vagyis a kettős igazság elve. És ennek az 

üzenetnek a befogadásához, és közvetítéséhez egyaránt bizonyos érte-

lemben konzseniálisakká kell Vele lennünk, különben másként ítéljük 

meg az élet eseményeit, másként fogunk érezni és cselekedni, mint 

ahogy Ő gondolkodna, érezne és cselekedne a jelenben. Mintegy alter 

ego-nkká kell lennie bennünk, mintegy az Ő lelkének kell mindinkább 

birtokba vennie egész lényünket, vagyis szívünket, lelkünket és elmén-

ket. Mert az Ő lelke, az Igazság lelke, a mindeneket helyesen megítélő 

lélek.  

Annak megítélésére szól a Lélek elküldésének ajándéka, hogy az úton 

maradjunk, az igazságban megmaradjunk, hogy az életünk valóban 

élet, s ne csak amolyan vegetálás legyen.  

Annak megítélésére szól a Lélek elküldésének ajándéka, hogy hit és 

erkölcs dolgában alapvetően ugyanúgy gondolkodjunk, érezzünk és 

cselekedjünk, hogy egyek legyünk és maradjunk. Ezért a nevében ho-

zott homlokegyenest ellentétes gondolat, érzés, tett nem származhat 

Tőle, még akkor sem, ha a testnek különböző tagjai vannak, még ha a 

titokzatos test tagjai is különbözőek. A krisztushívőknek nem másként, 

hanem alapvetően egységesen kell gondolkodniuk, érezniük és csele-

kedniük, mert csak egy osztatlan és oszthatatlan Lelket kaptunk vi-

gasztalóul az Atyától. Ez a Lélek a mi identitásunk záloga, egyénileg, 
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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. 

közösségileg egyaránt. Ez köt össze minket Krisztussal - titokzatosan. 

Annak megítélésére szolgál tehát a Lélek elküldésének ajándéka, hogy 

helyesen ítéljük meg, mit is kell tennünk ahhoz, hogy választott életál-

lapotunkban, a kapott és vállalt hivatalainkban, megbízatásainkban hű-

ségesen megmaradjunk, hogy Krisztusról hitelesen tanúskodhassunk. 

Annak megítélésére kaptuk a Lélek ajándékát, hogy helyesen ítéljünk 

bűn és erény, igaz és hamis, jó és rossz között. Kit kell bűnében meg-

tartani, kit kell a bűn kötelékéből feloldani. Kit és mit és mikor és ho-

gyan szabad közel engednünk magunkhoz, s kit és mit és mikor és ho-

gyan kell távol tartanunk magunktól. Mert ez az igazi nyitottság. 

Annak megítélésére kaptuk a Lélek ajándékát, hogy helyesen ítéljünk a 

társadalmi élet dolgaiban is, hiszen Krisztus nemcsak a templom, de a 

társadalom és az állam, vagyis a jog és a politika megváltója is. Ezért 

Krisztus üzenete nem ópium, hanem hús-vér igazság, mely a társada-

lomban is igazi virágzást hoz. Mert részt ad, s nem kirekeszt. Ezért a 

katolikus püspökök és papok nem hivatkozhatnak arra, hogy nekik va-

lami olyan újat mond a Lélek, ami ellentétben van a katolikus hit zsi-

nórmértékével. Ezért egyetlen pápa, püspök, pap és hívő sem fogja 

mondani soha a katolikus egyházban és kívüle sem azt, hogy nincs 

bűn, nincs kárhozat; hogy legitim az abortusz, az eutanázia, az egyne-

műek házassága, hogy nem férfinak és nőnek teremtetett az ember. A 

Lélek mondja számunkra éppen azt, hogy nem szabad azokra a politi-

kai erőkre szavaznunk, akik ezzel ellentétes módon gondolkodnak, s 

alakítják a politikát, vagyis a társadalom, a mi társadalmunk életét, je-

lenét, jövőjét. 

Végeredményben arra kaptuk, testvérek, a Lélek ajándékát, hogy növe-

kedjünk az erényekben, a Szentlélek ajándékaiban, hogy beteljesedje-

nek rajtunk is a Hegyi Beszéd boldogságai. Hogy mindent Krisztus 

lelke, a Szeretet lelke hasson át. Vagyis az az erőcentrum, mely min-

den erény, igazság és élet forrása és beteljesedése. 

 

Budapest 2016. pünkösdjére 

Géza atya 



PÜNKÖSDI MESE 
 

Az Úr 2016-ik esztendejének furcsa, hideg, vészjósló tavaszán, pünkösd 

előtt néhány nappal, a Szentlélek, mint mindig ilyentájt, lenézett a Földre, 

hosszan mustrálta a földrészeket, végül aggódó tekintete megállapodott a 

vén földrészen, Európán. Tudta, hogyne tudta volna, hisz nála jobban sen-

ki nem is tudhatta, hogy jó ideje, több száz éve hűtlenkedik Istene iránt e 

vidék népe, ám amit most kellett látnia-hallania, az még egy isteni sze-

mélynek is sok volt. A világrész népe egyre ártóbb és értelmetlenebb szó-

rakozásokkal mulatta véges idejét, s nem csak hátat fordított Istenének, de 

gyakran fennhangon, nyíltan szidalmazta őt, de úgy, hogy még puszta lé-

tezését is kétségbe vonta, majd botor módon megtagadta őt. Szembesze-

gült parancsaival, nem nemzett, nem szült gyermekeket, ha mégis, hát 

vagy eldobta magától, vagy Teremtője ellen, a Mammon, a vagyon hódo-

latára nevelte fel szerencsétlen ivadékát. 

Mindeközben egyre kihívóbban, hangosabban zengett fel az Allah akbar! 

kiáltás, elnyomva a tétova, gyengülő és gyávuló Miatyánk rebegéseket. 

Fogyott a felkent, elhivatott keresztény papok száma, kiürültek temploma-

ik, s a gyilkos ösztönű, vad keleti hordák mind arcátlanabbul követelték 

maguknak az ősi földet. Ahol még jólét volt, ivóvíz és élelem, de ahol-

éppen emiatt már elfelejtette a nép a két szörnyű világégést, jólétének drá-

ga árát, az azokat megelőző és követő kegyetlen uralmakat. És elfelejtette, 

mert el akarta felejteni, hogy kinek köszönheti életét és javait. És akadtak 

hűtlen, rövidlátó, kapzsi vezetői, és e vezetőknek ostoba éljenzői, akik a 

keleti megszállókat még bíztatták, megsüvegelték, éljenezték is. 

Azért, mert ezek az idegenek már semmiben nem emlékeztették őket őse-

ik Istenére és istenhitére, s balga módon hittek abban, hogy ezért azoktól 

majd elismerés, jutalom illeti őket. 

Szegény, árva népem,- sóhajtott fel a Szentlélek. Hát ezért halt mártírha-

lált a Fiúisten? A megváltás művéből ennyit vagytok képesek felfogni, és 

a magatok javára fordítani? De hiszen itt már sokszor tartottunk! És mind-

annyiszor éppen ezért szálltam alá a Földre. Mert a Gonosz kísértő miatt 

útirányát, célját vesztette az ember. Akiből ennyi egyszerre még soha sem 

volt az elárvult bolygón. Ekkora még nem volt a tét! Meg kell erősítenem 

őket. Felgyújtom a lelkük szunnyadó parazsát, visszafordítom tekintetüket 

az ég felé. Készülök, indulok. Pünkösd napja immár a küszöbön áll… 

Szita András                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Szép május… 

Ha május, mindenkinek az édesanyák jutnak eszébe, hiszen május első 

vasárnapján ünnepeljük őket. S ha édesanya, akkor ne feledkezzünk meg 

égi édesanyánkról sem, a Boldogságos Szűz Máriáról, akihez szólnak a 

májusi litániák is. 

És, hogy egy nőnek, egy anyának mi mindenért lehetünk hálásak, azt 

Szent II. János Pál pápa fogalmazta meg igazán, így álljanak most itt az ő 

szavai: 

 Hála neked, nő, aki édesanya vagy, aki egyedülállóan örömteli és fájdal-

mas tapasztalattal anyaöllé leszel az ember számára; aki a világra jövő 

gyermek számára Isten mosolyává leszel, aki első lépéseit irányítod, 

gondját viseled, míg felnő, és olyan pontot jelentesz további életútján, 

ahová mindig visszatérhet. 

 Hála neked, nő, aki feleség vagy, aki sorsodat visszavonhatatlanul egy 

férfiéhoz kapcsolod, önmagatok kölcsönös elajándékozásában szolgálva 

a közösséget és az életet. 

 Hála neked, nő, aki leány és nővér vagy, aki érzékenységeddel, intuitív 

adottságoddal, önzetlenségeddel, állhatatosságoddal gazdagítod a szű-

kebb családot, s általa a társadalom egész életét. 

 Hála neked, dolgozó nő, aki a szociális, gazdasági, kulturális, művészeti 

és politikai élet minden területén jelen vagy – azért, hogy nélkülözhetet-

len módon hozzájárulsz az értelmet és az érzelmet összekapcsoló kultúra 

fölépítéséhez, az életnek a „misztériumra” mindig fogékony értelmezé-

séhez, az emberibb gazdasági és politikai struktúrák létrehozásához. 

 Hála neked, nő, aki szerzetesnő vagy, aki Krisztus, a megtestesült Ige 

édesanyjának, minden nők között a legnagyobbnak példája szerint enge-

dékenyen és hűséggel nyílsz meg az isteni szeretet számára, így segítvén 

az Egyházat és az egész emberiséget, hogy élete Istennek adott „jegyesi” 

válasz legyen, mely csodálatos módon fejezi ki azt a közösséget, melyet 

ő teremtményeivel meg akar valósítani. 

 Hála neked, nő, azért, hogy nő vagy! Női mivoltodban gyökerező érzé-

kenységeddel gazdagítod a világ megértését és hozzájárulsz az emberi 

kapcsolatok teljes igazságához. 
 

Ferenc pápa májusi imaszándéka is a nőkért szól, hogy a világ összes or-

szágában tiszteljék és becsüljék őket, és hogy kellően értékeljék az ő szo-

ciális tevékenységüket. 
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Tisztelettel és szeretettel 

köszöntjük azokat a katolikus 

testvéreinket, akiknek május  

hónapban születésnapja, névnapja,  

házassági évfordulója van. 

Közelmúlt eseményei 

Ételosztás 
 

Már hagyomány, hogy plébániánk 

támogatóként vesz részt minden 

évben az önkormányzat és az Ado-

mányház által közösen szervezett 

ételosztásban. A Rákos-mente Ré-

gió Karitász, segítőként tevékeny-

kedik. Kettőszáz adag főtt ételt osz-

tottunk szét. A menü: gulyásleves, 

vagy babgulyás, vagy raguleves, 

zsíros kenyér, forró teával. 

Ebben az évben március 11.-e volt a mi napunk.  

Ferenc pápa meghirdette az IRGALMASSÁG ÉV-ét ezért különösen 

fontos számunkra, hogy minél hatékonyabban segítsük a rászorulókat. 

Jó érzés látni, hallani a hálás embereket.  

Csak egy tányér leves, egy két jó szó, és máris sokat adtál. Ezerszer 

köszönik meg. 

Bízom a gondviselésben, hogy jövőre is módunk lesz erre. 

Sepsey Erzsébet 
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„A bérmálás Isten ajándéka: erőt ad, hogy örömmel haladjunk 

előre a keresztény életben”                           Ferenc pápa 

Minden közösség életében felemelő ünnep, mikor az egyházközség ifjú tagjai 

számára kiszolgáltatják a bérmálás szentségét. Április 23-án, megtapasztal-

hattuk mindannyian azt az erőt amelyet a Szentlélek kiáradása jelent: szent-

ség, öröm, közösség. 

Nyolc fiatal a plébániai katekéziseken, míg 29-en, a Pál Apostol Általános 

Iskola és Gimnáziumban  készültek a keresztény nagykorúságra. 

A plébániai alkalmakon, hitünk igazságai mellett, nagy hangsúlyt kapott a 

közösség szeretetének megtapasztalása. Együtt készültünk a Húsvétra, film 

segítségével beszélgettünk Jézus áldozatáról és nem feledkeztünk meg a sze-

mélyes ünnepeinkről sem. Az ünnep közeledtével közös hittanórákat tartot-

tunk a Pál Apostol iskola jelöltjeivel, együtt imádkoztunk, énekeltünk az Ol-

táriszentség elött Máriabesnyőn. Testvéri szeretettel és egyetértésben, állandó 

egyeztetés mellet készültünk katolikus iskolánk hitoktatójával, Magony-Bíró 

Katával. Hála és köszönet, amiért valódi hittel és odaadással készítette fel a 

reábízottakat! Külön öröm volt megélni, hogy az iskola és a plébánia ismét 

összekapcsolódott …! 

Az ünnepi szentmise méltósága, a megbérmáltak és családtagjaik boldogsága, 

Snell püspök atya buzdító szavai arra késztetnek, hogy ez nem valaminek a 

vége, hanem egy tanúságtevő, krisztusközpontú élet kezdete! Öröm, hála és 

büszkeség tölt el ha a megbérmált fiatalokra gondolok.  

Nagy örömmel jártam a bérmálkozásra való felkészítőre. Az alkalmak ta-

nulságosan és jó hangulatban teltek. Hitoktatónk, Vén Attila mindig kitalált 

valamit, hogy színessé tegye az együttöltött időt, hol diavetítéssel, hol film-

mel. Ahogy telt az idő a mi kis csoportunk egyre jobban összekovácsoló-

dott. A nagy nap alkalmából sokan jelentek meg a templomban. Boldogan 

és lelkesen fogadtuk a szentség kiszolgáltatását.                   Varga Dorottya 
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Családi délután a Szent Pál templomban 
 

Ismét megrendezésre került a családi dél-

után, melynek témája most az anyák napja 

volt. A résztvevők készíthettek különböző 

anyák napi ajándékokat. Kipróbálhatták 

ügyességüket például kapura rúgásban, 

célbadobásban. Lehetőség volt ping-

pongozásra, csocsóra, tollaslabdázni és 

már állt a trambulin is, aminek nagy sikere 

is volt. 

Erre az eseményre meghívást kaptak leen-

dő plébániai elsőáldozóink is, akik igen 

szép számmal voltak jelen. S reméljük jól 

is érezték magukat.  

 

 

Köszönet illeti a mindig segítségünkre 

lévő fiatalokat, akik az 50 órás közösségi 

szolgálatukat (vagy annak egy részét) 

plébániánkon töltik. És egyre jobb közös-

séggé kezdenek ők is formálódni. Töb-

ben már az ifjúsági zenekar tagjai is. 

 
A plébánia hitoktatói, Vén 
Attila és Vén Beáta által 
szervezett családi napok 
egyre népszerűbbek. Amel-
lett, hogy kellemes szóra-
kozást nyújt a családoknak, 
a diákok számára remek le-
hetőség közösségi órák 

gyűjtésére. Ebben a tanévben harmadszor vettem 
részt a programokon mint segítő. Szerintem re-
mek szórakozás és egyáltalán nem megterhelő. 
Általában a kézműves foglalkozásokon és a kü-
lönböző ügyességi feladatokban lehet segíteni, 
például megmutatni, hogyan lehet papírból  
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Kérjük a kedves testvéreket, hogy imáikkal támogassanak minket, 

hogy majd visszatérve,  a Szentlélektől és a világ katolikus fiataljainak 

közösségében megerősödve tudjunk újfent tanúságot tenni a feltámadt 

Krisztusról.  

virágot hajtogatni, vagy a célbadobásnál össze-
szedni a labdát. Tapasztalataim szerint fiúk, 
lányok egyaránt élvezik a kézműveskedést és a 
játékokat. Osztálytársaim (akiket segíteni hív-
tam) is csak pozitív véleménnyel voltak. Nekik 
is nagyon tetszett és ők is szívesen jönnek új-
ra és újra. Már alig várják az újabb lehetősé-
get. 

Varga Dorottya 

 

Ez a közösség olyan, amiben jól érzem magam, és olyan 

feladatokat tudok vállalni, amiket élvezek is. Mivel sze-

retem a kisgyerekeket, ezért örömmel segítek a családi 

napokon és a többi ilyen rendezvényen.  

Csia Boglárka 
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Szolgálataink (2016. január - május) 
 

Megkereszteltek: Zuber Bálint, Nyíri Zoltán,  

Mucska Márton Samu, 

Bölcskei Rajmund Tamás, Kurunczi Amír Dániel, Ferenci Anna,  

Gácsi Nóra, 

Nagyszombati 5 felnőtt: Miriszlai Zsolt, Schreiber Nikolett,  

Decastello Erik, Gábori Judit, Tóth Sándor 

Komáromi Nikoletta Mária, Lukoczki Emma, Kacsányi Viktória,  

Kacsányi Krisztián, Lakatos Szabolcs, 

Hersku Ádám, Szabó Bálint, Póhr Martin, Dominek Patrik Csaba,  

Tőkés Soma 

 

Házasságkötés: (május 07-én lesz az első) Kovács Attila rk. és  

Báder Katalin fn. a Szent Kereszt templomban. 

50 éves házassági évfordulós szertartás: Filipszki Pál ev. és  

Baran Ilona rk. február 21-én a Szent Keresztben. 

 

Temetések:  

Január: Gráff Gyuláné, Ferenczi Csabáné, Bajer Ferencné,  

Marosvári Miklós, Egri László Mátyás, Raffelné Rafael Etel,  

Kiss Ferenc Pálné, Fritz József, Szegedi Sándorné,  

Bánhegyi Gyuláné, Erdélyi István, Gieler György, 

Február: Szilágyi Ferencné, Lázár Ferencné, Kovács Gézáné,   

Heidrich Lajosné, Nagy Sándor, Nagy Ervinné, Szabó Jánosné,  

Deák Tiborné, Gombás Pálné, 

Március: Bekk Anna, Pataki Györgyné, Csontos Gyuláné,  

Csikiné Szücsi Margit, Kálmán Péter, Fehérvári Zsolt,  

Horváth István, 

Április: Dr.Hujber Jenő, Pásztor Bertalan, Baran Pál,  

Farkas Lajos, Lakatos Béláné, Wielgosz Erzsébet,  

Szőnyi Károly Sándorné, Kisbálint Józsefné, Lőrincz Sándor 

 

Szentségfelvétel: 37 bérmálkozó volt, 28 Pál Apostolos elsőáldozó 

(május 08.Szent Pál 9:30) és 43 plébániai elsőáldozó (május 22.) 
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SCHOLA CHRISTIANA ALAPÍTVÁNY  

18036149-1-42  
Az alapítvány közhasznú szervezetként működik.  

Közhasznú tevékenységét az 1997. évi CLVI. 

törvény előírása szerint folytatja.  

Célja: iskolai eszközök fejlesztése.  

Adó 2x1%  felajánlása 



H í r e k  é s  e s e m é n y e k  
 
 

Május 22-én a Szent Kereszt templomban 11 órakor kezdődő szentmi-

sén lesz a plébániai elsőáldozás. 
 

Május 28-án, szombatra délután 3 órától Családi délutánt szervezünk, 

amelyet a már megszokott, hó végi gitáros mise zár. 
 

Május 28-án 10. Jubileumi élő rózsafüzér zarándoklat hazánkért, 

Budapestért, Budapest körül 9 szakaszban. 

 

Szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe hamarosan megújuló honla-

punkat, mely új címen lesz elérhető, mobiltelefonon, tabletten és aszta-

li számítógépen egyaránt: 

www.szentkeresztplebania17.hu 
Aktuális programokról, eseményekről a templomi faliújságok mellett a honla-

pon – www.szentkeresztplebania17.hu, és Plébániánk facebook oldalán - 

Szent Kereszt Felmagasztalása Római Katolikus Plébánia,  

Rákoskeresztúr is tájékozódhatnak. 
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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 

Következő szám: Szent Kereszt búcsú, Veni Sancte  

Lapzárta: 2016. augusztus 30. 

Plébánia Iroda 
 
 

1173 Budapest, Pesti út 136. Fsz. 1. 

Hétfőtől csütörtökig:  

15-17 óráig. 

Urnatemplom nyitva tartása: 
 

Csütörtökön ½ 5 – ½  6,  

szombaton ½ 6 – ½ 7,  

vasárnap 1/2 7 - 1/2 10  
 

Szent Kereszt templomban a mi-

sék előtt fél órával.  


