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

É  letfa
A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. December

Rorate, coeli desuper,  
et nubes pluant justum

A roráte elnevezést az ünnepkör egyik - ószövetségi szentírá-
si szövegen alapuló - énekének kezdő soráról kapta, melyet 
adventben énekeltek: Rorate caeli de super. Harmatozzatok 
egek onnan felülről. Régebben aranyos vagy angyali misé-
nek is hívták. Ez utóbbi arra utal, hogy a Szűz Mária tisztele-
tére mondott hajnali miséket mindig az Úrangyala elimád-
kozásával fejezték be. A roráte-szentmiséknek a katolikus 
egyházban kifejezetten csak az egykori Osztrák-Magyar 
Monarchia területén vannak hagyományai. Jelenleg 
is élő szokás hazánkon kívül, Ausztriában, Horvá-
tországban, Csehországban és Lengyelországban. A 
hívek hajnali sötétben várják a napfényt, a Messiást, 
mint hajdan a próféták tették.

Harmatozzatok, egek, onnan 
felülről, és ti, felhők, hullassatok 
győzelmet! Nyíljék meg a föld és 
teremjen üdvösséget, és sarjadjon 
vele szabadulás is. Én, az Úr 

hozom ezt létre, mind. 
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Pilinszky János:
Hitünk titkairól

(részlet)

Ádvent: a várakozás megszentelése. Rokona annak a gyönyörű gondola-
tnak, hogy „meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk”.

Gyermekkorunkban éltünk így. Vágyakoztunk arra – ami biztosan 
megjött. Télen: az első hóesésre. És várakozásunk ettől semmivel sem 
volt kisebb, erőtlenebb. Ellenkezőleg: nincs nagyobb kaland, mint haz-
aérkezni, hazatalálni – beteljesíteni és fölfedezni azt, ami a miénk. És 
nincs gyengébb és „jogosabb” birtoklás se, mint szeretnünk azt, akit 
szeretünk és aki szeret minket. Csak a szeretetben, csak az ismerősben 
születhet valódi „meglepetés”, lehetséges végeérhetetlenül várakoz-
nunk és megérkeznünk, szakadatlanul utaznunk és szakadatlanul haza-
találnunk.

Minden egyéb kaland, minden egyéb megismerés és minden egyéb 
várakozás véges és kérdéses. Így értem azt, hogy a karácsony a szeretet, 
és ádvent a várakozás megszentelése.

Az a gyerek, aki az első hóesésre vár – jól várakozik, s már vára-
kozása is felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki hazakészül, már 
készülődésében otthon van. Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé – sza-
bad, és mentes a birtoklás minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétől-
szomjától. Aki pedig jól várakozik, az időből épp azt váltja meg, ami 
a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: a hetek, órák percek kattogó, 
szenvtelen vonulását. Aki valóban tud várni, abban megszületik az a 
mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel se ke-
vesebb annál, amire vár.
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Csanádi Imre:
Gyermekkori Karácsonyok

Pásztorok járnak, köszöntenek,
kanász házalgat, tehenes.
Bádogtülök öblög az éjbe,
ebek csaholnak, nagy a nesz.

Dirreg-durrog karikás ustor
ajtó csapódik, kutyánk már rekedt,
csöngő viháncol az ablak alatt,
hang brummog: Bolgog ünnepeket!

Pásztorok, pásztorok, mesébe-tűnt
ismerős nyájőrzők, szélvert csapat,
gyertek, ha dühöngőn, gyertek 
megint ,
zörgessétek az ablakokat.

Karácsonyt, karácsony fenyőszagát
áhítom ma is a gyermekkorit.
Felhőkön horpadtan legel a hold,
egész világra békétrderít.

Tűzhely melege, lámpavilág,
friss abrosz, forralt bor dióhalom;
édes ének zümmög a szánkón 
vidám árnyékok meszelt falon.
Karácsonyaink nyájas világát,
az együtt-tartót, az igézetest:
minden vakítókáprázatoddal
meg ne fakíthasd, vágyott Budapest.
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Mottó: Templomon kívül is olvashassuk az időszerű szentírási szakaszokat

 December

01. szombat: (Elza) Dán 7,15-27 Dán 3,82-87 Lk 21,34-36
02. vasárnap: (Melinda) ADVENT 1. VASÁRNAPJA  
   Iz 2,1-5; Zs 121; Róm 13,11-14; Mt 24,37-44
03. hétfő: (Ferenc) Iz 4,2-6;  Zs 121;  Mt 8,5-11
04. kedd: (Borbála) Iz 11,1-10; Zs 71;  Lk 10,21-24
05. szerda: (Vilma) Iz 25,6-10a; Zs 22;  Mt 15,29-37
06. csütörtök: (Miklós) Iz 26,1-6;  Zs 117;  Mt 7,21.24-27
07. péntek: (Ambrus) Iz 29,17-24; Zs 26,  Mt 9,27-31
08. szombat: (Mária) 
  Ter 3,9-15.20; Zs 97; Ef 1,3-6.11-12; Lk 1,26-38
09. vasárnap: (Natália)  ADVENT 2. VASÁRNAPJA 
  Iz 11,1-10 Zs 71; Róm 15,4-9; Mt 3,1-12
10. hétfő: (Judit) Iz 35,1-10; Zs 84;  Lk 5,17-26
11. kedd: (Árpád) Iz 40,1-11; Zs 95;  Mt 18,12-14
12. szerda: (Gabriella) Iz 40,25-31; Zs 102;  Mt 11,28-30
13. csütörtök: (Luca) Iz 41,13-20; Zs 144,1-13; Mt 11,11-15
14.. péntek: (Szilárda) Iz 48,17-19; Zs 1;  Mt 11,16-19
15. szombat: (Valér) Sir 48,1-4.9-11; Zs 79;  Mt 17,10-13
16. vasárnap: (Etelka)  ADVENT 3. VASÁRNAPJA 
  Iz 35,1-6a.10; Zs 145; Jak 5,7-10; Mt 11,2-11
17. hétfő: (Lázár) Ter 49,2.8-10; Zs 71;  Mt 1,1-17
18. kedd: (Auguszta) Jer 23,5-8; Zs 71;  Mt 1,18-24
19. szerda: (Viola) Bír 13,2-7.24-25a; Zs 70;  Lk 1,5-25
20. csütörtök: (Teofil) Iz 7,10-14; Zs 23;  Lk 1,26-38
21. péntek: (Izidor) Én 2,8-14; Zs 32;  Lk 1,39-45
22. szombat: (Zénó) 1Sám 1,24-28; 1Sám 2,1.4-8; Lk 1,46-56
23. vasárnap: (Viktória) ADVENT 4. VASÁRNAPJA  
  Iz 7,10-14; Zs 23; Róm 1,1-7; Mt 1,18-24
24. hétfő: (Ádám és Éva) 
  2Sám 7,1-5.8b-11.16; Zs 88;  Lk 1,67-79
25. kedd: (Karácsony)KARÁCSONY: JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSE
  Iz 52,7-10; Zs 97, Zsid 1,1-6a; Jn 1,1-18
26. szerda: (István) 
  ApCsel 6,8-10; 7,54-59; Zs 30;  Mt 10,17-22
27. csütörtök: (János) 1Jn 1,1-4; Zs 96;  Jn 20,2-8
28. péntek: (Kamilla) 1Jn 1,5-2,2; Zs 123;  Mt 2,13-18
29. szombat: (Tamás) 1 Jn 2,3-11; Zs 95;  Lk 2,22-35
30. vasárnap: (Dávid)  SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA 
  Sir 3,2-6.12-14, Zs 127; Kol 3,12-21; Mt 2,13-15. 19-23
31. hétfő: (Szilveszter) 1Jn 2,18-21, Zs 95,  Jn 1,1-18

      Összeállította: Papp Géza
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Akikről (amiről) ritkábban hallhattunk:

December 3. / Szent Agrikola vértanú 
Pannóniában szenvedett vértanúságot. †~250. 

December 8. / Szent Romarik hitvalló 
Frank honban, nemesi családban született. A király bizalmasa volt. Nem érezte jól 
magát a léha udvari környezetben, ezért egy vesztett csata után, amikor földönfutóvá 
vált, majd amnesztiát kapott, kolostort alapított Habendumban, és szerzetes lett. Később 
társai kényszeríttették, hogy az apátságot vállalja el. 28 esztendőn keresztül vezette 
övéit. †653. Mestere és barátja Szent Amatus mellé temették.

December 14. / Szent Spiridion püspök és hitvalló 
Közismerten szentéletű kecskepásztor volt, s ezért Tremithunt érsekévé választották. 
Érsekként is egyszerű ember maradt, segített a szegényeken. A niceai zsinaton,  tanulat-
lansága ellenére  szólásra jelentkezett, és egyszerű szavaival meggyőzte vitapartnereit. 
Köztiszteletben hunyt el. †~349. 

December 17. / Szent Olimpiász (Olimpia) özvegy 
Előkelő konstantinápolyi család lánya volt, a város prefektusának felesége lett. Fiata-
lon megözvegyült, és már 24 évesen, szent élete eredményeként diakonisszává avat-
ták. Megértő munkatársa és egyben lelki gyermeke volt Aranyszájú Szent Jánosnak. 
János száműzetése után őt is száműzték, ott halt meg lelkiatyja halálát követően, alig 
41 évesen. †408. 

December 21. / Szent Tamás apostol 
Kételkedéséről ismert. Perzsiában és Indiában térített Krisztus halála és feltámadása 
után. †~67. 

December 23. /Szent Szervulusz hitvalló
 Kisgyermekkorától béna, az ősi Szent Kelemen-bazilika előcsarnokának koldusa volt. 
Édesanyja és testvérei etették. A kapott alamizsnákat más szegények közt osztotta szét. 
Igen jártas volt a Szentírásban: Megszerezte a könyveket, és rendszeresen felolvastatott 
magának. Végül a bénulás a belső szerveire is átterjedt. Szép és szent halállal hunyt el. 
†~590.

December 28./ A Szent Család ünnepe
Jézus, Mária és József; a Szent család.

December 30./Ifjabb Szent Melánia özvegy 
Két gyermeküket elveszítve, férjével testvérházasságot fogadtak. Életüket és vagyonu-
kat ezután az utasok és a rabságban sínylődők gondozására fordították. A gótok 410-es 
betörése előtt vagyonukat eladták, majd anyjával, Albinával  és férjével, Piniánusszal 
Jeruzsálembe utaztak, ahol szerzetes életet éltek. †439.

 (Forrás: SZENTJEINK. Szentek, hírességek, művük, üzenetük és a történelem. 
Összeállította: Rieth József. A válogatást készítette: Papp Géza)
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Lapunk a XII. kerületi Önkormányzat támogatásával jelenik meg!

Következő lapzártánk időpontja: December 16.
A SZENT KERESZT TEMPLOMIGAZGATÓSÁG KIADVÁNYA

Felelős kiadó: Matolcsy Kálmán templomigazgató
1123 BUDAPEST, TÁLTOS UTCA 16.

Tel: 375-0732, (30)436-2448, (20)823-0024
www.szentkereszt.plebania.hu     p.matolcsy@t-online.hu

HYPO BANK: 10918001-00000423-15300000
Szerkesztette: Papp Géza, Megyeri Domonkos

Hirdetéseink:

A szentmisék rendje: 
Hétköznap:  december 3 -24-én reggel ½ 7 RORÁTE, és este 6
  december 27-től  este 6
Karácsony:  december 25-én:  0 órakor éjféli szentmise,  
     8, 9, 11, este 6
  december 26-án:  8, 11, este 6
  december 30-án  Szent Család vasárnapja  
     8, 9, 11, este 6
Hálaadó szentmise: december 31-én:  este 6.
Adventi gyertyagyújtás: a szombat esti szentmise elején
Pásztorjáték: december 24-én délután 4 (16:00) órakor
A gyóntatás rendje: roráték előtt és az esti szentmisék előtt

Decemberben templomunkban: 
13-án, csütörtökön este 6-kor a 33 éve elhunyt lelkipásztorunkért  
Lombos Aladár atya lelkiüdvéért ajánljuk fel a szentmisét. 
15-én szombaton roráte után- adventi lelki előkészület, (10 óráig)
vezeti Monostori László diákonus
24-én, szombaton 16 órakor Pásztorjáték

December hónapban két ÉLETFA jelenik meg, lapzárták: december 16 és 26.


