„Sosem láttam oly termıfát,
Mint Krisztusnak keresztfáját.
Piros vérrel virágozik,
Szentlélekkel illatozik.”
(Erdélyi népének)

A Szent Kereszt templom tájékoztatója – 2006 április

Lelkipásztori beszámoló a 2005-ös évrıl
A 2005-ös év lelkiekben gazdagon tel. az eucharisztikus év figyelmünket a köztünk lakó
Jézus Krisztusra fordította. Számos rendezvény, szentgyónási alkalmak, szentmisék,
szentségimádások segített közösségünket, hogy az Egyház életébe ily módon is
bekapcsolódjunk. A KRISZTINA plébánia missziós hete folyamán 3 alkalommal
vehettek részt templomunkban a szentségimádáson a plébánia hívei. Évi két
szentségimádási napunkon számos hívı vett részt az imádságban. Az idei felújításaink:
a sekrestye, a mellékhelyiségek és a folyosó A felújításában, PALLOS PÉTER és MELLES
TIBOR vállalkozók és segítıik valamint SKORNYIK ANDRÁS munkáját köszönöm. A
felújításokat az Esztergom Budapesti Fıegyházmegye, a Hegyvidéki Önkormányzat
támogatta, s híveink nagylelkő anyagi és fizikai segítségével valósult meg. A Keresztség
szentségében idén 15-en részesültek. Elsıáldozáshoz járult hittanosaink közül 4; az
Osztrák –Magyar Európaiskolából 28 gyermek. Két felnıtt keresztelkedı részesült a
bérmálás szentségében, 3 kötöttek házasságot. Az Örökkévalóságba idén közösségünk
tagjai közül 10 költöztek. Nagyon sokan kísértük utolsó útjára DR. NEMERKÉNYI ANTAL
testvérünket, aki az Életfa szerkesztését éveken keresztül nagy igényességgel és csendes
szorgalommal végezte. A betegellátásban új lehetıség ként a sürgısségi betegellátás
kialakításában és ellátásában nagy szerepet vállalt templomunk. A 24 órás ügyeleti
szolgálatot mintegy 200 alkalommal keresték meg a rászorultak és hozzátartozóik.
JANIG PÉTER ATYA és magam is több alkalommal tudtam segíteni. Sok ifjúsági közösség
lelkiség keresi fel rendszeresen templomunkat, hogy imádságban , beszélgetésekben
közös filmnézéseken alakítsák hitüket és emberségüket köztük a Regnum Mariánum 3
közössége. A vezetık elıkészítésének és képzésének is templomunk adott otthont. Itt
zajlott az Emmánuel közösség lelki elıkészülete a Kölni világifjúsági találkozóra, a
lisszaboni városmisszióra is. A kölni világtalálkozón templomunkat 3-an képviseltük.
Rendszeressé vált a hétfı esti szentségimádás, melyet elsı péntekenként este ½ 8-as
szentmise után éjszakai szentségimádás követ. Szeretettel búcsúztunk a hívek
részvételével Lelki programjainkból kiemelem DR. ROKAY ZOLTÁN ATYA nagyböjti
beszédsorozatát Az Jézus szenvedésérıl és a szentségekrıl, melyet ismét népes
hallgatóság elıtt tartott. A nagyböjti lelki napot ANDROVITS TAMÁS, az adventi lelki
elıkészületet KÁLMÁN ANTAL krisztinavárosi káplánok tartották. Templombúcsú
ünnepi szentmiséjét DR. TEMESSZENTANDRÁSSY PÉTER újpesti plébános tartotta. Idén
több új ifjúsági hittanossal is gyarapodtunk, akik aktívan kapcsolódnak be a templom
életébe. Örömünkre szolgált, hogy a családok adventben megfogadván a hívó szót, részt
vettek legalább egy hétköznapi reggeli vagy esti szentmisén. Ministránsaink is buzgón

vállalták az oltár szolgálatát sokszor a hétköznapi miséken is. A gyermek filmklub és az
ifjúsági vetítések alkalmával számos értékes filmet tekinthettek meg a szép számban
jelenlévı érdeklıdık. Hagyományos családi sétahajóestünket, melyet a Hegyvidéki
Önkormányzat is támogatott a Krisztina Plébánia Missziós hete keretében rendeztük,
sok más plébánia hívei is bekapcsolódtak. Novemberben a Pro Fun és a Secunda pars
együttes szép énekét csodálhattuk .
Hálásan köszönöm paptestvéreim segítségét, JANIG PÉTER kórházlelkész. DR.
ROKAY ZOLTÁN dékán atyáknak, DR. TÖRÖK JÓZSEF professzor uraknak, akik a
szentmisékben, a gyóntatószékben, a Bibliaórákon és a Hívekkel való személyes
törıdésben társaim voltak. A diákmiséken GRUBER MÁRIA segített az óvodásokkal való
foglalkozásban. A szeretetszolgálatban SZÁLKA BÉLÁNÉ, SZOKODI ÁGNES; a zenei
életben CSERNUS JÓZSEF, ILLÉS IMRE, RÁTKAY PÉTER, VARGA KRISZTINA;
sekrestyében DEÁK ANDRÁS és RÁTKAY PÉTER; CSERNUS MÁRK, a templom és az
épület tisztántartásában MÁRTA PÁLNÉ; a liturgikus ruhák mosásában, vasalásában
MÓZESSY EGONNÉ; a virágok díszítésében TAKÁCS ANNA és JÚLIA fáradhatatlan
áldozatos munkáját; az adventi koszorú elkészítésében a TIBÉLY család, a gázkazánok
karbantartásában OSZKÓ ISTVÁN; az Új Ember terjesztésében MÓZESSY EGON; a
technikai eszközök javításában KONDRÁD LÁSZLÓ; a honlap szerkesztésében KONDRÁD
GÁBOR; az életfa igényes szerkesztésében DR. NEMERKÉNYI ANTAL; TAKÁCH GÁSPÁR
és GERGELY; a hitoktatásban, a betlehemes játékban GRUBER MÁRIÁNAK, a sok szép
hangszeres játékkal gazdag mősor betanítását a BÁNKÖVI és BECZNER családnak; a
karácsonyfák és a Betlehem állítását és díszítését a MORLIN, TAKÁCS család tagjainak és
az ifjúsági hittanosoknak köszönöm. Ökumenikus egységhét idén is nagy öröm volt
számunkra. Régi vágyunk teljesedett, amióta vetíteni tudjuk az énekek szövegét. Az
ajándékba kapott diákért a Rézmányi családnak, a diák összeállításáért, keretezéséért
HIESZ GYİZİ ÉS FELESÉGE munkájának mondok köszönetet.
Végül de nem utolsósorban idén is csendes szorgalmas és hőséges munkájáért
mondok köszönetet PAP GÉZÁNAK ÉS FELESÉGÉNEK, akik a templom életét érintı
sokféle dologban segítettek.
Ezúton köszönöm azoknak szeretetét, akik imádságaikkal, tanácsaikkal,
adományaikkal, csendes munkájukkal, figyelmességükkel tették gazdagabbá,
boldogabbá ezt az évet.
Isten fizesse meg testvéreink jóságát, elhunyt szeretteinknek pedig adjon örök életet.
2005. december 31.

Kálmán atya

Kozma László:
P I E T A
Ahogy lágyan leomlik a márvány
A Fiút, aki meghalt az idıben
Az Anya tartja, arca már idıtlen
Könnycsepp ragyog örök ifjúságán.
2.

György Attila:
VIRÁGVASÁRNAP
Jeruzsálem városába
Jézus és az apostolok,
elindulnak ünnepelni,
nyomukban a zarándokok.

Nagycsütörtök estebédjén,
midın bárányt vacsorázunk,
testem adom lelki étkül,
Ettıl erıs az Egyházunk.

Közöttük megy Mária is,
aggodalom a szívében;
meg is kérdi: mond csak fiam,
mi történik a nagyhéten?

Nagypénteken elítélnek
fölszegeznek keresztfára…
Önként vállalt kínhalálom
Új életnek drága ára.

A szent város kapujában
lengenek a pálmaágak
Messiásként köszöntenek:
Hozsanna Dávid fiának!

Mint az áldott búzaszemet
elvetnek a föld ölében;
húsvét reggel föltámadok
halhatatlan dicsıségben.
∗

Bíró Ferenc:
Júdás és Péter…
Júdás elárulja,
Péter megtagadja,
Pedig mind a kettı tudja,
Hogy Jézus az Isten Fia.
Júdás hallgat a sátánra,
Jézust elárulja csókkal.
Majd meghasonlik önmagával.
Péter elhagyja otthonát,
Ott hagyja családját,
Követi a Mestert
Három éven át.

Vele van a Táborhegyen,
Hol Jézus teljes Istenségében
Van jelen.
İ az elsı a tizenkettı között,
Követte, szerette,
Mégis megtagadta.
Háromszor tagadja meg,
S megszólal a kakas.
És İ sírva fakad.
Szánja, bánja tettét,
Mikor látja Jézus
Bánatos tekintetét.

Soha ne légy Júdás.
De ha már Péter lettél,
Te is sírva esdj bocsánatot
Istennél, s többé
Ne vétkezzél!
3.

Akikrıl (amikrıl) ritkábban hallhattunk:
Április 3. / Szent Richárd püspök és hitvalló
3.
Angol fiatal volt. Csak az után lehetett pap, hogy bátyja gazdaságát segített rendbe hozni. Szent
Edmund titkára, a számkivetésben kísérıje, majd Chichester püspöke lett. †1253.
Április 5. / Szent Irén vértanú
Pogány szülık megtért gyermeke volt. Hárman voltak nıvérek Agapéval és Kióniával. A
Dioklecián üldözés idején egy idıre elmenekültek szülıvárosukból, Tesszalonikából. Amikor
visszatértek, egy besúgó bíró elé juttatta ıket és barátaikat, Agatont, Eutichát, Filippát, valamint
Kápiát. Agapét és Kioniát elevenen elégették. Irénét még tovább vallatták, de állhatatos maradt.
Nem sikerült meggyalázni ıt egy rosszhírő házban, ezért április 5-én ıt is megégették. †304.
Április 8. / Szent Perpetuusz püspök és hitvalló
Tours püspöke volt. Tisztelıje volt Nagy elıdjének, Szent Mártonnak. Vagyonából szegényeket
támogatott, templomokat és kolostorokat épített. Kemény vezetı volt. †491.
Április 11. / Szent Domniusz püspök és vértanú
Szent Péter tanítványa, tıle kapta a küldetést, hogy Dalmáciában Salona (Spalató) püspöke
legyen. A keresztényüldözés során lefejezték. †~100.
Április 14. / Szent Jusztin (Jusztinusz) vértanú
Palesztinában született, Szichem városában, pogány szülıktıl. Jó fejő, tanulni vágyó gyermek
volt, kereste az igazságot, de egyik görög filozófus iskolájában sem találta meg. Egy
tiszteletreméltó aggastyán buzdította a próféták olvasására. A vértanúk hısiessége csodálattal
töltötte el. Megkeresztelkedett és vádiratban, meg szóban védelmébe vette a keresztényeket . A
vérpadot nem kerülhette el, bátran vállalta. †165.
Április 18. / Megtestesülésrıl nevezett Boldog Mária özvegy
Franciaországban élt. Születése elıtt Szőz Máriának lett ajánlva, de engedelmességbıl férjhez
ment. Férjét VII. Henrik számőzte, vagyonukat elkobozták. İ zokszó nélkül viselte a teljes
összeomlást. Három lányát sarutlan karmelita apácává nevelte, férje halála után 1613-ban maga
is követte ıket. A rendben is példamutatóan tőrte a megpróbáltatásokat, súlyos balesetét, és a
vele járó fájdalmakat. Szolgálatkész és okos volt. †1618.
Április 20. / Montepulciánói Szent Ágnes szőz
Kora gyermekkorától sokat imádkozott, nagyon fiatalon egy dominikánus kolostor fınöknıje
lett. Életérıl sok csodát és nagyon sok imameghallgatást jegyeztek fel. Sok bőnöst térített meg,
kolostort alapított. †1317.
Április 26. /Szent Paszkáziusz Radbert hitvalló
Szegény szülık tehetséges gyermeke volt, apácák nevelték. Sokat tanult. Késıbb nagyon is
világias életet kezdett élni. A corveyi bencés apátságban változott a természete. Szent és bőnbánó
életet élt, s apáttá választották. Hivatalát nagy odaadással teljesítette, de hét év után (sok
könyörgés és utánjárás eredményeként) sikerült lemondania. Ezt követıen az imádságnak,
vezeklésnek és önmegtagadásnak élt. Kora legtudósabb embere volt. †865.
Április 30. / Szent V. Piusz pápa
Fáradozott a hitélet felújításán, a reformáció és török veszély legyızésén. †1572.
(Forrás: SZENTJEINK. Szentek, hírességek, mővük, üzenetük és a történelem.
Összeállította: Rieth József. A válogatást készítette: Papp Géza)
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Februári naptár
Mottó: Templomon kívül is olvashassuk az idıszerő szentírási részleteket.
01. Szo.: (Hugó)
02. Vas.: (Áron )

Jer 11,18-20;
Zs 7;
Jn 7,40-53
NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA
Jer 31,31-34;
Zs 50;
Zsid 5,7-9;
Jn 12,20-33
03. Hé.: (Richárd)
Dán 13,1-9.15-17.19-30.33-62;
Zs 22;
Jn 8,1-11
04. Ke.: (Izidor)
Szám 21,4-9;
Zs 101;
Jn 8,21-30
05. Sze.: (Vince)
Dán 3,14-20.91-92.95;
Dán 3,52-56;
Jn 8,31-42
06. Csü.: (Vilmos)
Ter 17,3-9;
Zs 104,4-9;
Jn 8,51-59
07. Pé.: (Herman)
Jer 20,10-13;
Zs 17,2-7;
Jn 10,31-42
08. Szo.: (Dénes)
Ez 37,21-28;
Jer 31,10-13;
Jn 11,45-56
09. Vas.: (Erhard)
VIRÁGVASÁRNAP 
Iz 50,4-7;
Zs 21;
Fil 2,6-11;
Mk 14,1-15,47
10. Hé.: (Zsolt)
Iz 42,1-7;
Zs 26;
Jn 12,1-11
11. Ke.: (Leó)
Iz 49,1-6;
Zs 70;
Jn 13,21-33.36-38
12. Sze.: (Gyula)
Iz 50,4-9a;
Zs 68,8-34;
Mt 26,14-25
13. Csü.: (Ida)
NAGYCSÜTÖRTÖK 
Kiv 12,1-8.11-14;
Zs 115;
1Kor 11,23-26; Jn 13,1-15
14. Pé.: (Tibor)
NAGYPÉNTEK 
Iz 52,13-53,12;
Zs 30;
Zsid 4,14-16; 5,7-9; Jn 18,1-19,42
15. Szo.: (Anasztázia) NAGYSZOMBAT 
Ter 1,1-2,2;
Zs 103; 22,1-18; Zs 15;
Kiv 14,15-15,18;
Ez 36,16-18;
Zs 41-42;
Róm 6,3-11; Mk 16,1-8
16. Vas.: (Csongor) HÚSVÉTVASÁRNAP
ApCsel 10,34a.37-43; Zs 117;
1Kor 5,6b-8; Jn 20,1-9
17. Hé.: (Rudolf)
ApCsel 2,14.22-32;
Zs 15;
Mt 28,8-15
18. Ke.: (Andrea)
ApCsel 2,36-41;
Zs 32;
Jn 20,11-18
19. Sze.: (Emma)
ApCsel 3,1-10;
Zs 104,1-9;
Lk 24,13-35
20. Csü.: (Tivadar)
ApCsel 3,11-26;
Zs 8;
Lk 24,35-48
21. Pé.: (Konrád)
ApCsel 4,1-12;
Zs 117;
Jn 21,1-14
22. Szo.: (Noémi)
ApCsel 4,13-21;
Zs 117;
Mk 16,9-15
23. Vas.: (Béla) HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA
ApCsel 4,32-35;
Zs 117;
1Jn 5,1-6;
Jn 20,19-31
24. Hé.: (György)
ApCsel 4,23-31;
Zs 2;
Jn 3,1-8
25. Ke.: (Márk)
1Pét 5,5b-14;
Zs 88,2-17;
Mk 16,15-20
26. Sze.: (Ervin)
ApCsel 5,17-26;
Zs 33;
Jn 3,16-21
27. Csü.: (Zita)
ApCsel 5,27-33;
Zs 33;
Jn 3,31-36
28. Pé.: (Péter)
ApCsel 5,34-42;
Zs 26;
Jn 6,1-15
29. Szo.: (Katalin)
1Jn 1,5-2,2;
Zs 102;
Mt 11,25-30
30. Vas.: (Kitti) HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA
ApCsel 3,13-15.17-19;
Zs 4;
1Jn 2,1-5a;
Lk 24,35-48
Összeállította: Papp Géza
-tel jelölt részhez továbbiak e lapban
5.

Wass Albert:
Nagypénteki sirató
Elmegyünk, elmegyünk, messzi útra megyünk,
messzi út porából köpönyeget veszünk…
Nem egyszáz, nem kétszáz: sok száz éves nóta.
Így dalolják Magyarhonban talán Mohács óta.

Egyszer a jobbszélsı alatt,
másszor a balszélsı alatt,
éppen csak hogy a középsı,
az igazi, üres marad.

Véreim! Véreim! Országutak népe!
Sok százéves Nagypénteknek
soha sem lesz vége?

Nincsen is keresztfánk közbül,
nem térdel ott senki, senki.
A mi magyar Nagypéntekünk
évszázadok sora óta
ezért nem tud húsvét lenni.

Egyik napon Tamás vagyunk,
másik napon Júdás vagyunk,
kakasszónál Péter vagyunk.
Átokverte, szerencsétlen
nagypéntekes nemzet vagyunk.

Így lettünk országút népe,
idegen föld csavargója,
pásztortalan jószág-féle.
Tamással hitetlenkedı,
kakasszóra péterkedı,
júdáscsókkal kereskedı.
Soha-soha békességgel
Krisztus-Úrban szövetkezı.

Golgotáról Golgotára
hurcoljuk a keresztfákat,
mindég kettıt, soh’se hármat
Egyet felállítunk jobbról,
s amikért a világ halad:
egyszer jobbról, egyszer balról,
Fölhúzzuk rá a latrokat.
Kurucokat, labancokat,
közülünk a legjobbakat,
mindég csak a legjobbakat.

Te kerülsz föl? Bujdosom én.
Én vagyok fönt? Bujdosol Te.
Egynek közülünk az útja
mindég kivisz idegenbe.
Bizony, jól mondja a nóta,
hogy elmegyünk, el-elmegyünk,
messzi nagy utakra megyünk.
Messzi nagy utak porából
bizony, köpönyeget veszünk.
S ebben a nagy köpönyegben,
sok-sok súlyos köpönyegben
bizony pajtás, mondom Néked:
rendre, rendre mind elveszünk.

Majd, ahogy az idı telik,
mint ki dolgát jól végezte:
Nagypéntektıl Nagypéntekig
térdelünk a kereszt alatt
húsvéti csodára lesve.

∗

6.

A húsvéti ünnepkör szertartásainak idıpontjai:
9.

VIRÁGVASÁRNAP
A 9 és 11 órás szentmisén barkaszentelés

13.

NAGYCSÜTÖRTÖK
Este 6 óra: Utolsó vacsora emlékmiséje, utána virrasztás.

14.

NAGYPÉNTEK
15 óra: Keresztút
Este 6 óra: Jézus szenvedésének ünneplése, után Szentségimádás este
9 óráig.

15.

NAGYSZOMBAT
8.00-12.00-ig és 15.00-17.00-ig Szentségimádás.
17 órakor: Esti dicséret, feltámadási szertartás.
Este 9 órakor: Húsvéti vigília ünneplése (tőzszentelés, vízszentelés,
ünnepi eucharisztia)

16.

HÚSVÉTVASÁRNAP
8., 9., 11. és este 6. órakor: Ünnepi szentmisék
Ételszentelés a 8 órai szentmise után

17.

HÚSVÉTHÉTFİ
8., 11. és este 6 órakor: Szentmisék
∗

∗ ∗

Híreink:
10.-én, hétfın este ½ 7 órakor a farkasréti református-evangélikus kápolnában
(Németvölgyi út 138.) Sánta Ibolya református lelkész „Igazságosság és
irgalom Isten üdvtervében” címmel tart elıadást.
∗
18.-án, kedden este ½ 7 órakor a Felsı-Krisztinavárosi Plébániatemplomban
(Apor Vilmos tér) Farkas Attila atya Jézus nyilvános mőködésének helyszíneire
vezet el minket vetített képes elıadásával.
∗
24.-én, hétfın este ½ 7 órakor az Evangélikus Templomban (Kékgolyó u. 17.)
Dr. Jobbágy Gábor (Pacem in Utero Egyesület) „Fogyatkozó nemzettúlnépesedı Föld” címmel tart elıadást.
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Hirdetéseink:
A szentmisék rendje:

A hitoktatás rendje:

Hétköznap:
reggel 7, este 6.

Alsósok részére: kedden 17 órakor
Felsısök részére: kedden 16 órakor

Vasárnap:
8,9,11, este 6.

Ifjúsági hittan: hétfın este ½ 7 kor

A gyóntatás rendje:

Februárban templomunkban:

Dr. Rokay Zoltán atya:
• csütörtök este ½ 6,
• szombaton ½ 6
• vasárnap ½ 11
Matolcsy Kálmán atya:
vasárnap este ½ 6, és elıre
megbeszélt idıpontokban.
Janig Péter atya: elıre
megbeszélt idıpontokban
(személyesen, vagy telefonon:
06-20-378-7581)

1.-én, szombat 15 óra: Nagyböjti lelki délután.
Bakos Zsolt városmajori káplán vezeti az
elmélkedést, melynek témája húsvéti elıkészület:
megtérés és liturgia. Az együtt imádkozás,
gondolkodás az esti szent misével zárul.
6.-án, csütörtökön este 6 órakor a szentmise
keretében Dr. Rokay Zoltán dékán, tszv.
egyetemi tanár folytatja nagyböjti elmélkedését:
Szomjazom! Beteljesedett! (Jn 19,28.30)
Miseszándék: A megholt hívekért. Zoltán atya a
hirdetések során fogja bejelenteni a biblia órák
folytatásának idıpontját.
7.-én, pénteken este ½ 6 órakor keresztúti
ájtatosságot tartunk.
26.-án, szerdán este 6 órakor Tamás Ernı
atyáért, a Csörsz utcai kápolna igazgatójáért
ajánljuk fel a szentmisét. 1968-ban ezen a napon
adta vissza lelkét Teremtıjének.
27.-én, csütörtökön este ½ 9-kor FILMKLUB,
a „Leány fülbevalóval” címő filmet vetítjük.
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Következı lapzártánk idıpontja április 9.
A SZENT KERESZT TEMPLOMIGAZGATÓSÁG KIADVÁNYA
Felelıs kiadó: Matolcsy Kálmán templomigazgató
1123 BUDAPEST, TÁLTOS UTCA 16.
Tel: 375-0732, (30) 436-2448, (20) 823-0024
HYPO BANK: 10918001-00000423-15300000
Szerkesztette: Papp Géza, Takách Gáspár, Takách Gergely

