„Sosem láttam oly termőfát,
Mint Krisztusnak keresztfáját.
Piros vérrel virágozik,
Szentlélekkel illatozik.”
(Erdélyi népének)
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A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. szeptember

A Szent Kereszt felmagasztaltatásának ünnepe
Szeptember 14.

Békefy Lajos: A KERESZT JELKÉPE
A kereszt a legrégibb keresztyén jelképek
közül való. Egyetemes jelkép, mindenféle
kultúrában megtalálható. Már ott látható a
kőkorszak barlangábrázolásai között. Egy
mexikói pogány templomban a spanyol
gyarmatosítók legnagyobb meglepetésére
ott volt a kereszt. De az ázsiai és afrikai
ábrázolásokban is felfedezhető.
Amikor a katakombák keresztyénei
felkarcolták a föld alatti járatok sziklafalára a keresztet, az első sorban nem Krisztus szenvedését, a golgothai keresztet
jelentette számukra, hanem azt az Ember
Fia jelének tekintették. Őt várták vissza,
hogy feltűnik majd keresztjele a horizonton, s akkor eljön majd ítélni élőket és
holtakat. A kereszt jelezte számukra Isten
jóvoltának szélességét és hosszúságát,
mélységét és magasságát.
Először a 4. században kezdenek feltűnni
azok a keresztek, melyek arra a keresztre
utaltak, melyen a Mester meghalt. Kezdetben a kereszt nem a halálra, hanem éppen
a győzelemre, a világfelettiségre utalt.
2007 szeptember

2007. szeptember
Nagy örömöt szerzett egy kedves testvérünk, amikor átadott egy olyan verset, melynek
szerzőjét az ötéves templomunk ihlette, késztette verselésre.

Zumpf Emilné:

		

Templom a házsoron

Alacsony házak szűk utcában
szorosan egymás mellett,		
egy hely volt közöttük		
s mert építeni kellett,		
új templomot, másikat,		
a régi lebontott helyett		
- pénz összegyűlt már		
ott jelölték ki a helyet.		

Belül nem csarnok
szabálytalan és meglepő
leülhetsz műbőr padra
előtte úgy oly’ térdeplő.
Kékre festett cső és üveg
az oltár vastag plexilap
az ostya szent helye előtt,
piros égő, picit szárnyra kap.

Kívülről szerény,			
csak homlokzata látszik		
magasabb a többinél		
kék üvegén a nap játszik.		
Tornyára nem tellett		
a tervező szűk tollából,		
vagy csak egyszerűn		
a pénzösszeg okából.		

Szemet felhúzó a tér
mely a mennyezet
inkább tetőtér az
a mandzárt felett.
Ilyen volt a keramikus
műhelye, ahol alkotott
minden szobrában
Áhítat, ima lakozott.

Egyszerű templom ez,		
nem hivalkodó			
a hívők szerények		
szokásuk, nem adakozó,		
a gyertyák leégtek,		
virága kevés, mert drága		
mégis közel került hozzám,
mert kapuja nyitva, tárva.		

A kék gerendák fenn
és homályos üveg
- Mamához írta az író –
eszembe jut a szöveg,
mint felaggatott fehér
mosott ruhák a légben,
- az ott lévő ezüstfém szentek –
úsznak a templomi égben.

Belépve megfog valami		
érzés ami nem otthonos		
nem közvetlen, pompás,		
templomban honos,		
félhomályban csillogó		
aranyozott faragás, gondos		
kezek festette freskók		
tervezett áhítat, nem fontos.

A sallangtalan érzelem
a táguló térben kúszva
s onnan sugározva vissza
a nyugalmat és békét hozza.
Fejemet meghajtom
az örök alkotó előtt. Az életért,
is köszönetet mondok ,
mert csak Őt illeti, s az ihletért.
Budapest, 1984.
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Városmissziós programjaink:
Szeptember 15. szombat, 19:00
Szakrális Művészetek Hete
"Reményt és jövőt adok nektek kiállítás" megnyitó
BME K épület aula
Szeptember 16. vasárnap, 11:00 - Szentmise - Templom Búcsú
Templombúcsúnk ünnepét szeptember 16-án, a délelőtt 11-es szentmisén tartjuk. Utána szeretettel várjuk a kedves testvéreket közös
agapéra!
Szeptember 17-20 - Hegyvidéki Városmissziós színház
Az előadások helye: XII. Kerületi Művelődési Központ (MOM)
1124 Budapest, Csörsz utca 18.
Belépő ára a 17., 18., 19-i előadásokra 500 Ft, melyet jótékonysági célra
ajánlunk fel.
A Godspell című előadás ingyenes. Az előadás alatt adományokat gyűjtünk Böjte Csaba atya missziós
munkájának támogatására.
Szeptember 17. hétfő, 20:00 - Akaratod szerint - Hegyvidéki Városmissziós színház
Hodász András: Akaratod szerint.
Modern felfogásban Szent Imréről.
A Zugligeti Szent Család Plébánia Ifjúsági csoportjának előadása
Adományokat a Nyergesújfalui Katolikus Nyugdíjas otthon céljaira gyűjtjük.
Szeptember 18. kedd, 15:00-17:00 - Játszódélután,
majd 17:00-tól Ifjúsági Szentmise
Szeretettel várjuk templomunk közösségi termébe a gyermekeket egy közös játékra
Szeptember 18. kedd, 19:00 - Damaszkusz - Hegyvidéki Városmissziós színház
Iváncsits Tamás: Damaszkusz.
Rockopera Szent Pál apostol életéről.
Adományokat az Ipolytölgyesi gyermekotthon részére gyűjtjük.
Szeptember 19. szerda, 16:00-17:30 - Versek és elemzések
" Csonkahold" Fiatal költőkkel való találkozás és beszélgetés a NYITOTT MŰHELYBEN
XII. ker. Ráth György utca 4.
Szeptember 19. szerda, 19:00 - Szent Johanna - Hegyvidéki Városmissziós színház
G.B. Shaw: Szent Johanna.
Dráma két felvonásban, a Nagykovácsi Református és Katolikus Közösség előadásában
Adományokat a Magyar Katolikus ifjúsági csoportjaink támogatására gyűjtjük .
Szeptember 20. csütörtök, 17:30 - Názáreti Jézus - Bibliaóra
Dr. Rokay Zoltán elmélkedése XVI. Benedek pápa Názáreti Jézus című könyve nyomán, 18 órától szentmise, melynek prédikációjában folytatódik, majd szentmise után is.
Szeptember 20. csütörtök, 20:00 Godspell - Hegyvidéki Városmissziós színház
Musical két részben, A budai plébániák fiataljainak előadásában.
Rendezte: Réder Kristóf.
A belépés díjtalan.
Adományokat Böjte Csaba atya missziós munkájának támogatására gyűjtjük .
Szeptember 21. péntek, 9:00-14:00 - Sportünnep
Sportünnep a Regnum Marianum szervezésében a Dr. Koltai Jenő sportközpontban (XII. ker. Csörsz u. 2-4)

É letfa

3

2007. szeptember
Mottó: Templomon kívül is olvashassuk az időszerű szentírási részleteket.
01.
szombat: (Egon)
1Tessz 4,9-12;
Zs 97;		
Mt 25,14-30
					
02.
vasárnap: (István) ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP
		
Sir 3,17-18.20.28-29; Zs 67,4-11;
Zsid 12,18-19.22-24a Lk 14,1.7-14
†
					
03.
hétfő: (Hilda)
1Tessz 4,13-18;
Zs 95;		
Lk 4,16-30
04.
kedd: (Rozália)
1Tessz 5,1-6.9-11;
Zs 26;		
Lk 4,31-37
05.
szerda: (Lőrincz)
Kol 1,1-8;		
Zs 51;		
Lk 4,38-44
06.
csütörtök: (Zakariás) Kol 1,9-14;
Zs 97;		
Lk 5,1-11
07.
péntek: (Regina)
Kol 1,15-20;
Zs 99;		
Lk 5,33-39
08.
szombat: (Mária)
Mik 5,1-5a;			
Zs 12;			
			
Mt 1,1-16.18-23
Zs 12;		
Mt 1,1-16.18-23
					
09.
vasárnap: (Ádám) ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP			
		
Bölcs 9,13-19;
Zs 89,
Filem 9b-10.12-17; Lk 14,25-33
					
		
10.
hétfő: (Nikolett)
Kol 1,24, Zs 61;		
Lk 6,6-11		
11.
kedd: (Teodóra)
Kol 2,6-15;
Zs 144;		
Lk 6,12-19
12.
szerda: (Mária)
Kol 3,1-11;
Zs 144;		
Lk 6,20-26
13.
csütörtök: (Kornél) Kol 3,12-17;
Zs 150;		
Lk 6,27-38
14.
péntek: (Szeréna)
Szám 21,4-9;
Zs 77,1-38;
Jn 3,13-17
15.
szombat: (Enikő)
Zsid 5,7-9; Zs 30;		
Jn 19,25-27
					
16.
vasárnap: (Edit)
ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP			
†
		
Kiv 32,7-11.13-14; Zs 50;
1Tim 1,12-17;
Lk 15,1-32
				
17.
hétfő: (Zsófia)
1Tim 2,1-8;
Zs 27;		
Lk 7,1-10
18.
kedd: (Diána)
1Tim 3,1-13;
Zs 100;		
Lk 7,11-17
19.
szerda: (Vilhelmina) 1Tim 3,14-16;
Zs 110;		
Lk 7,31-35
20.
csütörtök: (Friderika) 1Tim 4,12-16;
Zs 110;		
Lk 7,36-50
21.
péntek: (Máté)
Ef 4,1-7.11-13;
Zs 18A;		
Mt 9,9-13
†
22.
szombat: (Móric)
1Tim 6,13-16;
Zs 99;		
Lk 8,4-15
					
23.
vasárnap: (Tekla) ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP			
		
Ám 8,4-7; Zs 112; 1Tim 2,1-8;
Lk 16,1-13
					
24.
hétfő: (Gellért)
Bölcs 3,1-9;
Zs 125;		
Mt 10,28-33
†
25.
kedd: (Eufrozina)
Ezd 6,7-8.12b.14-20; Zs121;		
Lk 8,19-21
26.
szerda: (Jusztina)
Ezd 9,5-9; Tób 13,2-8;		
Lk 9,1-6
27.
csütörtök: (Adalbert) Agg 1,1-8; Zs 149;		
Lk 9,7-9
28.
péntek: (Vencel)
Agg 1,15b-2,9;
Zs 42;		
Lk 9,18-22
29.
szombat: (Mihály)
Dán 7,9-10.13-14;
Zs 137;		
Jn 1,47-51
					
30.
vasárnap: (Jeromos) ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP			
		
Ám 6,1a.4-7;
Zs 145; 1Tim 6,11-16;
Lk 16,19-31
					
				
Összeállította:
Papp Géza
					
†-tel jelölt részhez továbbiak e lapban			

4

É letfa

2007. szeptember
Akikről (amiről) ritkábban hallhattunk:
Szeptember 2./ Szent Antonin vértanú
Szíriai képfaragó volt. Hazájában, Apameában szenvedett vértanúságot. A legenda szerint holtteste Franciaországba, Pamiers-be került. †~ 350.
Szeptember 5./ Gandersheimi Szent Roswitha
935-ben született. Gazdag szülei kolostori iskolában neveltették. Egész életében ott maradt Gandersheim kolostorában. Az ima mellett mindig a hatalmas könyvtárat bújta, amit lehetett mindent elolvasott és elhatározta, hogy Ő jobb történeteket fog írni. Áhítattal hallgatták legendáit és
költeményeit, híresek lettek elbeszélései. Ő az első német költő. †1000.
Szeptember 8./ Szent Korbián püspök hitvalló
14 évi szent remeteség után a franciaországi Melun mellől Rómába ment, magányt keresni. A
pápa azonban püspökké nevezte ki és visszaküldte Melunba. Korbián nem bírt megbékélni a
közélettel, ismét a pápához ment felmentésért. A pápa most sem egyezett bele a visszavonulásába. Hazaútján a freinzingi herceg Teodo és fia Grimoáld marasztalták. Kemény kézzel tett
rendet, és a freinzingi, valamint a müncheni püspökséget is Ő alapította. †730.
Szeptember 11./ Spinola Boldog Károly vértanú
Olasz grófi család gyermeke volt, 20 évesen lett jezsuita. Kalandos úton jutott el Japánba, ahol
18 éven át volt hittérítő. Vértanú lett többéves fogság után, máglyahalálra ítélték. †1622.
Szeptember 15./ A Fájdalmas Szűzanya emléknapja
†
Szeptember 16. / Szent Edit szűz
Apja Edgár angol király, anyja Vilfréda volt. Kolostorban nevelkedett, szent hírében, 23 évesen
halt meg. †984. Tiszteletének terjesztésén Szent Dunsztán (bencés hitvalló) sokat fáradozott.
Szeptember 18./ Kupertinói Szent József hitvalló
Kapucinus szerzetesnek gyengesége miatt nem volt alkalmas, ezért minorita szerzetes lett. Jámborságával kiérdemelte, hogy hamarosan felszenteljék. Misztikus élmények és elragadtatások
sorát tapasztalta meg. Híre gyorsan terjedt, emiatt még az inkvizíció is vizsgálat alá vonta. Az
extázisait hatalmas népcsődület figyelte, miközben kolostorról kolostorra vitték őt. Hatvanéves
korában magas láz támadta meg és békésen elszenderült. †1663
Szeptember 21./ Szent Máté apostol és evangélista
Jézus hívta meg tanítványnak, a művelt (görögül beszélő), a vámos Lévit. Talán még a Máté nevet is az Úr adta neki. Először Galileában tanította honfitársait. Később, a pogány népek között,
Etiópiában, Perzsiában, talán még Macedóniában is térített. Evangéliumát a zsidó honfitársai
számára írta arámul. A legenda szerint 60 körül vértanúságot szenvedett, és maradványai a
szalernói székesegyházba kerültek.
Szeptember 24./ Szent Gellért püspök és vértanú
Velencében született. Bencés lett. A György névre keresztelt fiatalember (apja szentföldi zarándokútján bekövetkezett halála után) tiszteletből felvette apja (Gellért) nevét. A pannonhalmi
apát meghívta Magyarországra. István király, a nyolc éves Imre herceg nevelését bízta Gellértre.
István király megszervezte a csanádi püspökséget, élére Gellértet választotta. István halála után
egy felizgatott tömeg a mai Gellért-hegy tetejéről letaszította. †1046. 1083-ban avatták szentté,
s 1092 óta ünnepeljük.
Szeptember 29./ Szent Rafael főangyal
A hét főangyal egyike, Tóbiás könyvének fontos szereplője. Segít a nehéz helyzetekben. A
keresztények az úton levők oltalmazójának tekintik.
(Forrás: SZENTJEINK. Szentek, hírességek, művük, üzenetük és a történelem.
Összeállította: Rieth József.
A válogatást készítette: Papp Géza)
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FÁJDALMAS ANYA ÜNNEPE			
Simeon megjövendölte Mária szenvedését, a hét Tőrszúrást. A művészek
gyakran ábrázolják a szenvedő Anyát, igen sokszor ölében a halott Fiával
(Pieta). Az Egyház megemlékezik Mária életének, a vértanúk királynéjának többi szenvedéséről is.
Isten Anyjának szenvedéseit már a liturgikus ünnepek elrendelése előtt is
tisztelték. 1233-ban Firenzében megalapították a szerviták (Mária szolgáinak) rendjét. Feladatul tűzték ki a fájdalmas Anya tiszteletének ápolását
és terjesztését. 1304-ben
XI. Benedek pápa jóváhagyta a rendet.
Az 1423-i kölni zsinat a
Fájdalmas Anya ünneplését Húsvét utáni 3. vasárnapra rendelte. XIII.
Benedek pápa az ünnepet
péntekre tette, a huszita
képrombolás kiengesztelésére. 1814 után VII.
Piusz pápa a napóleoni
fogságból való szabadulása emlékére szeptember
harmadik
vasárnapjára
helyezte át. Most szeptember 15-én ünnepeljük.
1888-ban XIII. Leó pápa
a hét (szervita rendet) alapítót szentté avatta, és ezt
az ünnepet február 11-ére
tette.
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Miguel Pro

A fájdalmas anyához
Engedd, Anyám, hogy
életemet melletted tölthessem,
engedd, hogy részt vehessek
szomorú elhagyatottságodban
és mély fájdalmadban!
Engedd, hogy lelkemben érezzem
szemed fájdalmas könnyeit,
szíved mély keserűségét!
Nem kívánom, hogy életutamon
Betlehem meghitt boldogsága kísérjen!
Nem azokat az örömöket kérem,
amelyeket Názáret szegényes
házacskájában átéltél, ahol az Úr volt veled,
nem kérem az angyalok örömujjongását,
amikor dicsôségesen fölmentél a mennybe.
Nem! Engedd, hogy részem legyen
a Kálvária káromlásaiban, szent Fiad keserű haláltusájában,
a kereszt megvetettségében, szégyenében és gyalázatában!
Melletted akarok állni,
olyan egyenesen, mint te, ó fájdalmas Anya!
Könnyeid erôsítsék a lelkem,
szenvedésed láttán lobbanjon föl áldozatom,
legyek melletted elhagyatottságodban,
egész valómat
Istenemnek, a te szent Fiadnak szenteljem!
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Továbbra is kérjük olvasóinkat, ha birtokukban van előd templomainkkal (Vöröskereszt-Erzsébet Kórház területén felszentelt kápolnák
– főépületi, Hauszmann Alajos terve szerint épült és pavilon; a Csörsz
utcai vámházban, majd barakkban működő) és/vagy a közösségekkel
kapcsolatos írásos vagy képi anyag bocsássák rendelkezésünkre
(természetesen visszaszolgáltatási kötelezettség mellett) közzétételre.
Előre is köszönjük. Szerkesztőség

Hirdetéseink:
Szentmisék rendje:
Hétköznap: 18 órakor
Vasárnap: 8, 9, 11, 18 órakor
Katolikus sürgősségi ellátás
kórházakban:
0-24 óra
Tel: 213-9620

A gyóntatás rendje:
Matolcsy Kálmán atya:
Előre megbeszélt időpontokban
Dr. Rokay Zoltán atya:
csütörtök 17:30 , vasárnap 10:30
Janig Péter atya:
Előre személyesen, vagy telefonon
(06-20-378-7581) megbeszélt időpontokban.

Szeptemberben templomunkban:
9-én, vasárnap 9:00-kor tartjuk temlomunkban a Veni Sancte-t.
16-án Templombúcsúnk ünnepét, a délelőtt 11-es szentmisén tartjuk.
Utána szeretettel várjuk a kedves testvéreket közös agapéra!
20-án csütörtökön 17:30-tól elmélkedés Zoltán atyával,
XVI. Benedek pápa Názáreti Jézus című könyve nyomán, 18 órától szentmise, melynek prédikációjában folytatódik, majd szentmise után is.
A hittanórák időpontjáról később adunk tájékoztatást.
A városmissziós programokért figyeljük a plakátokat, és az internetet!
www.varosmisszio.hu; www.szentkereszt.plebania.hu
Lapunk a XII. kerületi Önkormányzat támogatásával jelenik meg!
Következő lapzártánk időpontja: szeptember 23.
A SZENT KERESZT TEMPLOMIGAZGATÓSÁG KIADVÁNYA
Felelős kiadó: Matolcsy Kálmán templomigazgató
p.matolcsy@t-online.hu www.szentkereszt.plebania.hu
1123 BUDAPEST, TÁLTOS UTCA 16.
Tel: 375-0732, (30)436-2448, (20)823-0024
HYPO BANK: 10918001-00000423-15300000
Szerkesztette: Papp Géza, Megyeri Domonkos
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