
 

 
 
Juhász Gyula: 

FÖLTÁMADOTT 

 
Latrok között, a gyászos, csonka péntek, 
Hasadt kárpitja a mogorva égnek, 
Az ecet és epe, a szörnyő lándzsa 
Már messze, régen elmaradt utána. 
Kín és halál csak kusza, kurta álom, 
És élni, élni jó e szép világon. 
 
Mögötte áldott harminchárom éve, 
Elıtte: az öröm mély messzesége. 
És negyven napra, hogy az égbe tartott, 
Úgy hívták, vonták még a földi partok. 
Oly idegenül tündökölt a menny még 
S oly szédítınek tőnt a végtelenség. 
Folyton lenézett, búcsút mondva halkan 
És fájó szívvel szállt a szőz magasban. 
S a ragyogó azúron át a lelke 
A Genezáret kékségét kereste. 

 

Minden kedves olvasónknak, kegyelmekben gazdag húsvéti 

ünnepeket kívánnak a Szent Kereszt Templom lelkipásztorai! 

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

 (Erdélyi népének) 

 
A Szent Kereszt templom tájékoztatója – 2006 húsvét 
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György Attila: 

HÚSVÉTI BESZÉLGETÉS  

Kitavaszodott és egyre többen sütkéreztek a tavaszi 

napsütésben. Benépesültek a park padjai, az egyiken két idıs bácsi 

üldögélt. András bácsi egy vallásos újságot olvasott. Az egyik cikk 

felett ez a címvolt olvasható: Húsvéti elmélkedés. A másik férfi 

ellene volt minden vallásos hitnek és elıszeretettel szólta le a hívı 

embereket. Most is megjegyezte: 

-Ne haragudjon kedves szomszéd, de szerintem az egész húsvéti 

történet afféle mesebeszéd. Itt a tavasz, új életre támad a természet, 

visszatérnek a költözı madarak, virágba borulnak a fák, ez minden. 

-Szerintem a húsvét nem a természet, hanem Jézus feltámadásának az 

ünnepe. 

-Alig akad ember a mai tudományos világban, aki hitelt adna az ilyen 

regének. Esetleg csak arról lehet szó, hogy Jézus tovább él 

tanításában, az emberek emlékezetében. Azt azonban, hogy föltámadt 

a halálból, nem hiszem. 

-Márpedig az apostolok éppen erre hivatkoztak, midın hirdetni 

kezdték Jézus evangéliumát.  

-Ó kedves barátom, ne hivatkozzék az apostolokra! İk lelkesedtek 

Mesterükért és nem nyugodtak bele vereségébe. Ezért kezdtek 

képzelıdni, és zavaros lelkiállapotuk hozta létre látomásaikat. 

Nemrégiben olvastam errıl egy tudományos cikket az újságban. 

-Furcsa tudomány, amely figyelmen kívül hagyja az evangélium 

tárgyilagos beszámolóját. Ott ugyanis éppen azt olvassuk, hogy az 
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apostolok is hitetlenkedve hallgatták a feltámadásról szóló elsı 

híreket. Még akkor sem akartak hinni a szemüknek, midın Jézus 

személyesen megjelent közöttük. Szó sem lehetett tehát puszta 

képzelıdésrıl. 

-Ennek ellenére sem tudom elképzelni, hogy egy halott föltámadjon. 

-Ezt sokan nem hitték Jeruzsálemben sem. Mikor az apostolok 

hirdetni kezdték Jézus feltámadását, fel kellett volna nyitni a sírját és 

a megtalált holttest fölmutatásával útját állhatták volna az apostoli 

hithirdetésnek. Ezt azonban Jézus ellenségei nem tették, mert sírja 

üres volt. 

-Hátha Jézus csak tetszhalott volt és a sírban magához tért! 

-Úgy látom, az ön tudománya igen csak bizonytalan és könnyen 

változtatja nézeteit. Nekem úgy tőnik, hogy az ön véleménye 

minısíthetı mesének, a képzelet szıttesének. A sírhoz sietı 

asszonyok halottat keresnek, eszükbe sem jut Jézus megjövendölt 

feltámadása. Azt is tudjuk, hogy a sír száját hatalmas kı zárta el. 

Hogy lehetett annyi ereje egy tetszhalottnak, amellyel ezt 

elhengerítette volna. 

-Az is lehet, hogy az apostolok lopták el Jézus holttestét. 

-Valóban ezt hazudták Jézus ellenségei. Ám ık sokkal jobban féltek, 

semhogy ilyesmire vállalkozzanak. Erre a lopásra egyébként is 

rájöttek volna ellenségei. Nincs tehát más hátra, minthogy elfogadjuk 

az örömhírt: Jézus valóban föltámadt. 
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Víz László: 
A torinói lepelr ıl 

 
A Megváltó szenvedése és 

feltámadása a világtörténelem 

legjelentısebb, központi eseménye. 

Szívet melegítı gondolat, – és egyben 

minden idık legdöbbenetesebb 

szenzációja – hogy a „hitre képes” 

keresztények ennek az esemény 

sorozatnak minden bizonnyal hiteles 

dokumentumával rendelkeznek. Ez a 

relikvia a keresztelı Szent Jánosról 

elnevezett torinói székesegyházban 

ırzött halotti lepel. 

A kérdésben állást foglalt II. János Pál pápa is. Kijelentette, 

hogy a torinói halotti lepel nem pusztán Krisztus „ikonja”, hanem 

valóságos relikvia, amely a Megváltó történetiségét, szenvedését és 

halálát bizonyítja, sıt számos kutató szerint, feltámadását is. Így 

érezte ezt a jubileumi szentév több millió torinói zarándoka is, akik 

hódolattal keresték fel a köztiszteletre kihelyezett leplet. 

„Éppen elég fény van ahhoz, hogy lásson az, aki látni akar, és 

éppen elég homály, hogy ne lásson az, aki nem akar” (Blaise Pascal) 

 

*  *  * 
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Kozma László: 

A TORINÓI LEPEL 
 

Férfiát a fájdalomnak 
Kereszttel ki egybeolvad 
Fátyol tükrén láthatod. 

Foltjain a fehér gyolcsnak 
Kínját, aki érted holt csak – 

Vétked megváltása volt. 
 

Veronika melyet átad 
És kendıje Máriának 

Szent testével összeforrt. 
Kinek szívét hét tır járta 
S aki szenvedés arája: 

Hitük ırzi drága gyolcs. 
 

Átjárja a könnyőséget 
Nyomával a szörnyő mély seb 

Ahogy korbács rácsapott. 
Hogy halálból legyen élet 

Tanúja a gyızelmének 
Akár angyalszárny, ragyog. 
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A húsvéti szertartások rendje: 

 

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 

 

∗     ∗    ∗ 

 
Helyreigazítás: a 2006. áprilisi Életfa utolsó oldalán felsorolt 

programok  erre, azaz az április hónapra vonatkoznak. 
A téves (februári) idıpontért elnézést kérünk. 
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Nagyböjti lelki délután 
 

Április elsején délután a 
hittanteremben érdeklıdéssel hallgattuk 
a városmajori plébániára februárban 
kinevezett káplánt Bakos Zsolt atyát. 
Miután röviden ismertette életútját, 
vázolta a délutáni programra vonatkozó 
javaslatát.  

A szent három nap: 
nagycsütörtök, nagypéntek és 
nagyszombat eseményeit, az azokhoz 
kapcsolódó szentírási részleteket és a 
liturgia összefüggéseit magyarázta el. 
Kiemelte, hogy mind az, amit évente, 

ismétlıdıen átélünk ebben az idıszakban egyetlen fogalommal, a 
szeretettel magyarázható. A csütörtöki lábmosástól kezdıdıen a 
feltámadásig bezárólag a Mindenható gondoskodását, szeretetét 
érezhetjük. 

Az elmélkedés második részében, a bennünk, hallgatókban 
ébredt kérdésekre adott példákkal is alátámasztott, megfontolt 
válaszokat. Hosszabban beszélgettünk, az oltáriszentség alapításától 
indulva a szentáldozás, és az azt megelızı gyónás fontosságáról. 
Gyóntatói tapasztalatait megosztva óvott bennünket ennek a 
szentségnek kiüresedésétıl, a sablonossá válásától. Kiemelte az 
átgondolt, elmélyült felkészülést és az ıszinte szándékot a bőnök 
elkerülésére. 

Végül a záró szentmise elıtt İ maga gyóntatott. 
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Hirdetéseink: 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lapunk a XII. kerületi Önkormányzat támogatásával jelenik meg! 

 
Következı lapzártánk idıpontja április 23. 

 
A SZENT KERESZT TEMPLOMIGAZGATÓSÁG KIADVÁNYA 

Felelıs kiadó: Matolcsy Kálmán templomigazgató 
e-mail:p.matolcsy@t-online.hu 

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 

A gyóntatás rendje: 
 
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) 

A szentmisék rendje: 
 
Hétköznap:  
reggel 7, este 6. 
 
Vasárnap: 
8,9,11, este 6. 

A hitoktatás rendje: 
 
Alsósok részére: kedden 17 órakor 
 
Felsısök részére: kedden 16 órakor 
 
Ifjúsági hittan: hétfın este ½ 7 kor 
 

Áprilisban templomunkban:  
 

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 fülbe-
valóval” címő filmet vetítjük. 

 

Májusban: 
26.-án, pénteken este 20:00-

22:00: Zenés esti hajókirándulás a 
Dunán. Jegyek Kálmán atyánál 
kaphatók ápr. 25-tıl. 


