
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Készítette:Herkli Antal 

 

 

 
 
 

MEGHÍVÓ 
 

Szeretettel hívjuk és várjuk 

Önt és Családját 

 

Ráckeresztúr  

Szent Kereszt felmagasztalása templomába.  

 

 

KERESZTÚR = KERESZT az ÚR  

Üzenet a jövőnek.  

Templomtorony keresztjének gömbjében van 

egy emlékirat elhelyezve, amely 

1894 szeptember havában íródott, és áldott 

emlékű elődeink üzenetét tartalmazza 
 
„Legyen ez a kereszt fénye tündöklő csillaga az 
összes emberiségnek, legyen vigasztalója és 
megnyugtatója a rátekintőnek. A születendőt 
vezesse be anyaszentegyházunk kebelébe, a 
gyereket, ifjút vezérelje az élet rögös útján, a 
felnőttekben élessze a hit, remény s szeretet, a 
szülőkben ápolja az igaz vallásosságot és 
hazaszeretetet, az árváknak menedékhelye, az 
özvegyeknek vigasza, a betegeknek lelki forrása 
legyen, a halottaknak vezére Isten maga színe 
elé. Ne legyen végre halandó, kinek aggodalmát 
el ne oszlatná.”   
Ezen időben a világi és egyházi elöljárók voltak: 
Őfelsége I. Ferenc József és Erzsébetnek 
királlyá és királynévá koronáztatásuk 27. 
évében, midőn a magyar kormány élén Dr. 
Vekerle Sándor miniszterelnök eszközöltetett. 
Ugyanebben az időben Magyarország egyházi 
fej Vaszary Kolos esztergomi Hercegprimás; 
megyéspüspök Dr. Steiner Fülöp, – helybéli 
plébános Keresztes György;- bíró Herkli István, 
jegyző: Tótváraljai Korniss István, kántor: Kocsi 
– Mayer Gyula voltak. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

TEMPLOMBÚCSÚ  
Vasárnap (szept. 14.) 

 
10 órától Zarándokok a  ráckeresztúri római 

katolikus templomban 

Gyúró, Martonvásár, Tordas 

Zarándokok testvérek fogadása 

 

11:30 Szentkereszt felmagasztalás  ünnepén       

Búcsúi szentmise 

Szentmisét bemutatják: 

Schröder Gyula esperes atya és 

 Dr. Hankovszky Béla atya.  

 

 
A Keresztről könnyű szép szavakat mondani, 

    de akkor szeretni, amikor rajta vagyunk: 

    Krisztus követésének legnehezebb állomása. 

Szent-Gály Kata: Az érthetetlen bölcsesség 
 

 

TEMPLOMOKÉJSZAKÁJA 
Szombat (szept. 14.) 

 Templomok éjszakája”, immár negyedik éve 
elválaszthatatlanul összekapcsolódik Szentkereszt 
felmagasztalásával, templomunkkal, templomunk 

búcsújával.  
Az előadások bemutatják: Isten szeretetét az ember 

felé, lehajolva a keresztről, a megváltás misztériumát. 
Jézus szenvedésének helyeit, és a megváltó keresztet 

képben, szóban, énekben.  
   
 

 
15: 00 Hittanos gyerekek rajzkiállítása.  

17: 00 Szentkereszt a 

               Hit, remény és szeretet tükrében 

Előadó: Dr. Hankovszky Béla atya  

 

17: 30        Népi énekek, melyek a 

                Hozsannából kimaradtak. 

     Énekli: Ráckeresztúri Egyházközség éneklő közössége. 

Énekeket összeállította: Dienesné Mádai Etelka 

 

18: 00 Jézus látta e köveket. Képes előadás,      

Jeruzsálem megszentelt helyeiről  
           Előadó: Izsák Gábor és Kucsera Péter 


