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

A Szent Kereszt templom tájékoztatója – 2007 augusztus
Bíró Ferenc:

NAGYBOLDOGASSZONY

Názáret Leánya,
Istennek Választottja,
Szentlélek Mátkája,
Újszövetség Hajnala,
Jézusnak Édesanyja,
Mennynek s Földnek
Királynéja,
Hitünk Csillaga,
Bőnösök Reménye,
Szeretı szívvel
Hálát adunk,
Hozzánkvaló
Kegyességedért.

Leborulva áldunk,
Ó gyermekeink
Védelmezıje,
Szüzek ırzıje,
Ifjúságunk oltalma,
Szülık menedéke,
Betegek napsugara,
Idısek támasza,
Téged mindenkor
Magasztalva
Köszöntünk
NAGYBOLDOGASSZONY!

Kérünk Téged!
Utolsó óránkban
Fogd kezünk,
S vezesd Fiadhoz
Lelkünk.
Hogy Veled együtt
Imádhassuk a
Szentháromságot
Mindörökkön örökké,
Amen.

Sik Sándor:
Imádság Szent István királyhoz
Nemzetünk apostola és hatalmas pártfogója, szeretett királyunk, Szent István,
ki ıseinket a pogány tévelygés sötétségébıl az egyedül üdvözítı katolikus hit
világosságára hoztad, bálványainkat leromboltad, megtért népednek templomokat
és iskolákat emeltél, szegényeit, árváit és özvegyeit szeretı atyaként tápláltad, és
így mőveltté, boldoggá iparkodtál tenni nemzetedet; a tömérdek fáradozásod,
kiállott küzdelmeid és mindezekkel szerzett kimondhatatlan nagy érdemeid miatt
fiúi és még most is alattvalói bizalommal fordulunk hozzád, ó, apostoli szent
királyunk, és kérünk, ne vond meg hathatós pártfogásodat a te magyar népedtıl,
melyet annyi munkával megtérítettél. Kérj számára buzgó apostolokat; kérd az
Istent, szüntesse meg köztünk a hitszakadás átkát és az erkölcstelen életet, hogy
üdvösséges törvényeid és igaz atyai szívedbıl fakadt intelmeid szerint, a szeretetbe
egyesülve, az egy igaz hitben állhatatosan megmaradjunk, szent életed nyomdokait
kövessük és így egykor veled együtt az örök boldogságban Urunkat, Istenünket vég
nélkül áldjuk és dicsıítjük. Amen.

Hirdetéseink
A szentmisék rendje:
Hétköznap: 18,
Vasárnap : 8, 11 és 18 órakor

Katolikus Kórházi Sürgısségi
betegellátás éjjel – nappal:
Tel: 213-9620

Augusztusban templomunkban:
Szentmisék rendje 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén: 8 11 este 6
Szentmisék rendje 20-án, Szent István király ünnepén: 8 és 11
Dr. Pataki István (Bernardin) atyáért, névünnepén,
augusztus 20.-án (hétfın) reggel 8 órakor mutatunk be szentmisét.
Elızetesen hirdetjük:
 A tanévnyitó szentmisét szeptember 9 -én, 9 órakor tartjuk.
 Templombúcsúnk ünnepét szeptember 16-án, de 11- kor tartjuk.
 Budapesti Városmisszió szeptember 15-22-ig

Lapunk a XII. kerületi Önkormányzat támogatásával jelenik meg!
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