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

A Szent Kereszt templom tájékoztatója – 2007 Január

A pásztorjáték szereplıi
Túrmezei Erzsébet:
ÚJÉVI BÍZTATÁS



Új éved eléd táruló határ
Köd rejti még minden lépésedet.
De Isten rég kezében tartja már,
Mi ma és holnap történik veled.

Minden kedves olvasónknak
békés boldog új esztendıt kívánnak
a templom lelkipásztorai!

Pásztorjáték 2006.
Ebben az évben december 24-én
délután négy órakor kezdıdött a pásztorjáték,
örömünkre igen sok szereplı részvételével. A
rövid Advent miatt igen kevés próbára volt
lehetıség, de a gyermekek lelkes és tehetséges
hozzáállásának köszönhetıen néhány alkalom
is elegendı volt ahhoz, hogy színvonalas
elıadás születhessen. A pásztorjátékot
végigszıtte a két narrátor (Bea, Dorottya)
váltott szóvezetése, és ebbe illeszkedett bele öt
jelenet: az angyali üdvözlet, a szálláskeresés, a
születés, a bölcsek és Heródes és a pásztorok
hódolata. A közbeékelt ismert énekek
megszólalását a gyermekeken kívül a hívek is
segítették.
A
színen
felvonultak
a
Háromkirályok (Ákos, Bálint, Zsolt), és a pásztorok is (Ágoston, Bence, Dani).
Természetesen Mária (Tibély Orsi) és József is szerepelt (Andris), és megjelent
Heródes (Lilla) is írnokával (Dorka). Fogadós is volt (Anna). Ezúttal négy
angyal is lengette szárnyát (Bánkövi Orsi, Fanni, Fédra, Sára). A kis elıadást
Csernus Fanni furulyajátéka valamint Tibély Anna (fuvola) és Tóth Bátor (gitár)
duója vezette be. A pásztorjáték utolsó szakaszát már együtt mondta minden
szereplı: „Térdrehullva kérünk, ím elıtted esdve, Boldogabb Karácsonyt hozz a
magyar népre!"
Bánkövi Gyula
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György Attila:

ISTEN NEVÉBEN
Szép szokás a vallásos családokban, hogy a friss kenyér
megszegésénél keresztet rajzolnak a kenyér hátára. Ennek láttán
jómagam is megkérdeztem kiskoromban: miért csinálja ezt
édesanyám? A kereszttıl nem lesz ízesebb a kenyér. Édesanyám
így válaszolt: igazad van, a kereszt jelétıl nem változik meg a
kenyér, de mi megváltozhatunk a kenyér megbecsülésében. Fel
kell ismernünk benne imádságunk, kérésünk megvalósulását:
Istenünk kenyéradó szeretetét. Ezért hálával, köszönettel tartozunk. A kereszt jelével ezt fejezzük
ki.
Az újesztendı sok tekintetben hasonlít a kenyérhez. Az idıt drága kenyérként adja kezünkbe az
Isten. Minden napunk egy szelet kenyérhez hasonlít, amit az elmúlás kése szeletel le róla.
Jelöljük meg a szent kereszttel valahogy úgy, mint az evangélium olvasásakor tesszük. Keresztet
rajzolunk a homlokunkra, mert gondolatainkat Istenhez emeljük. Keresztet rajzolunk a szánkra,
mert szavainkkal megvalljuk hitünket az emberek elıtt. Keresztet rajzolunk a szívünkre, hogy
minden tettünket a szeretet vezérelje.
József Attila:

BETLEHEMI KIRÁLYOK



Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk!
Három király mi vagyunk.
Lángos csillag állt felettünk,
gyalog jöttünk, mert siettünk,
kis juhocska mondta – biztos
itt lakik a Jézus Krisztus.
Menyhárt király a nevem.
Segíts, édes Istenem.

Adjonisten, Megváltó, Megváltó!
Jöttünk meleg országból.
Fıtt kolbászunk mind elfogyott,
fényes csízmánk is megrogyott,
hoztunk aranyat hat marékkal,
tömjént egész vasfazékkal.
Én vagyok a Boldizsár,
aki szerecseny király.

Istenfia, jónapot, jónapot!
Nem vagyunk mi vén papok.
Úgy hallottuk, megszülettél,
szegények királya lettél.
Benéztünk hát kicsit hozzád,
Üdvösségünk, égi ország!
Gáspár volnék, afféle
földi király személye.

Irul-pirul Mária, Mária,
boldogságos kis mama.
Hulló könnye záporán át
alig látja Jézuskáját.
A sok pásztor mind muzsikál.
Meg is kéne szoptatni már.
Kedves három királyok,
jóéjszakát kívánok!
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Akikrıl /amikrıl/ ritkábban hallhattunk:
Január 2. / Alexandriai Ifjabb Szent Makáriusz hitvalló
Gyümölcsárus volt, majd 350 körül Téba közelében pusztai remete lett. Késıbb a Nitriai
hegyekbe, azután a Szketis pusztába ment. Sok kísértés gyötörte, ı azonban keményen vezekelt.
†408.
Január 4. / Szent Titusz püspök 
Szent Pál apostol kísérıje volt, és így részt vett az apostoli zsinaton (Gal 2, 1-5). Kétszer is járt
küldetésben a korinthosziaknál. A krétai egyház feje volt. Pállal térített (Tit 1, 5), az apostoli
levelek egyik címzettje, (a másik Szent Timóteus) ezekben a levelekben intelmek vannak az
elöljárók és a hívek oktatására. Pál apostol 2. római fogsága idején Rómában volt (2Tim 4, 10).
Valószínőleg Kréta szigetén halt vértanúhalált.
Január 9. / Szent Bazilissza szőz és férje Szent Juliánusz vértanú
Testvérházasságban éltek. Remeteségbe vonultak és körülöttük remetetelep alakult ki. Amikor a
keresztények üldözésének híre eljutott hozzájuk, imádkoztak, hogy Isten gondviselése ırizze meg
sértetlenül tisztaságukat. Az Úr ez után a szentélető asszonyokat és leányokat egymás után
szólította magához, utoljára Bazilisszát, aki miközben férjével buzgón imádkozott, boldog hittel
fogadta a halált. †303. A keresztényüldözés során a férfiakra rágyújtották a telepet, Juliánt pedig
különbözı kegyetlen kínzások után lefejezték †303. A kegyetlenkedések tanúi közül sokan
megtértek példájuk láttán.
Január 11. / Szent Melkiás (Melkiádész, Miltiádész) pápa, vértanú
Uralkodása alatt szabadult fel az egyház (Milánói rendelet). Küzdenie kellett az érdekbıl
csatlakozók világiassága ellen, a visszaélések kiküszöböléséért. Arlsba zsinatot hívott egybe, de
nem érte már meg, elıbb meghalt. Sírja a kalixti temetıben van. †314.
Január 14. / Szent Félix (Bódog) áldozópap, vértanú
Az itáliai Nolában szentelték pappá. Rendszeresen üldözték, de csodával határosan mindig
megmenekült. Késıbb püspökké kívánták tenni, de ı maga helyett mást javasolt, és szent
szegénységben hunyt el. †256
Január 17. / Remete (Nagy) Szent Antal apát, hitvalló 
Egyiptomban, egy kis faluban, gazdag családban született. A család vagyonát örökölte, de nem
talált örömöt a pénzben, s ezért javait szétosztotta a szegények között. Elvonult a pusztába, a
remeteséget választotta élethivatásul, s körülötte jelentıs remete telepek alakultak ki. Sok
kísértéssel kellett megküzdenie, ezek ellen önmegtagadások vállalásával küzdött. 105 éves
korában hunyt el, 356. január 17-én. Ezen a napon ünnepelte ıt a kopt, szír és bizánci egyház,
majd az 5. századtól a Jeruzsálemi egyház is.
Január 24. / Szent Babilás püspök, vértanú
Antiochiában kínozták halálra három tanítványával együtt: Orbánnal, Prilidiánussal és
Epolóniussal. Hısiesen kitartottak és egymást bátorították. †251.
Január 31. / Szent Marcella özvegy 
Fiatalon megözvegyült Rómában. Szépsége és erkölcsössége miatt gazdag kérıje támadt, de ı az
özvegységet választotta. Szegényeket ápolt és Principiával aszkéta életet élt. Szent Jeromostól
sokat tanult. A Rómát feldúló Alarik katonái durván bántalmazták, kincset követeltek tıle, de
látva szentségét, ezután védelmükbe vették. †410.
-
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Forrás: SZENTJEINK. Szentek, hírességek, mővük, üzenetük és a történelem.
Összeállította: Rieth József, válogatta: Papp G.

Mottó: Templomon kívül is olvashassuk az idıszerő szentírási részleteket.

JANUÁR
01. Hét.:(Mária) SZŐZ MÁRIA, ISTEN ANYJA
(Újév)
Szám 6,22-27;
Zs 66;
Gal 4,4-7;
02. Ked.:(Ábel)
03. Sze.:(Genovéva)
04. Csü.:(Titusz) 
05. Pén.:(Simon)
06. Szo.:(Boldizsár)

1Jn 2,22-28;
1Jn 2,29-3,6;
1Jn 3,7-10;
1Jn 3,11-21;
1Jn 5,5-13;

Zs 97;
Zs 97;
Zs 97;
Zs 99;
Zs 147;

07. Vas.:(Attila) VIZKERESZT, URUNK MEGJELENÉSE 
Iz 60,1-6;
Zs 71;
Ef 3,2-3a.5-6;
08. Hét.:(Gyöngyvér)
Iz 40,1-5.9-11;
09. Ked.:(Marcell)
10. Sze.:(Melánia)
11. Csü.:(Ágota)
12. Pén.:(Ernı)
13. Szo.:(Veronika)

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE
Zs 103,1-30;
Tit 2,11-14; 3,4-7;
Zsid 2,5-12;
Zs 8;
Zsid 2,14-18;
Zs 104,1-9;
Zsid 3,7-14;
Zs 94;
Zsid 4,1-5.11;
Zs 77,3-8;
Zsid 4,12-16;
Zs 18B;

14. Vas.:(Bódog) ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP
Iz 62,1-5;
Zs 95;

1Kor 12,4-11;

15. Hét.:(Lóránt)
16. Ked.:(Gusztáv)
17. Sze.:(Antal) 
18. Csü.:(Piroska)
19. Pén.:(Sára)
20. Szo.:(Fábián)

Zs 109;
Zs 110;
Zs 109;
Zs 44;
Zs 84;
Zs 46;

Zsid 5,1-10;
Zsid 6,10-20;
Zsid 7,1-3.15-17;
2Kor 10,17-11,2;
Zsid 8,6-13;
Zsid 9,2-3.11-14;

21. Vas.:(Ágnes) ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP
Neh 8,1-6.8-10;
Zs 18B;
22. Hét.:(Vince)
Zsid 9,15-24.28;
23. Ked.:(Zelma)
Zsid 10,1-10;
24. Sze.:(Timót)
Zsid 10,11-18;
25. Csüt.:(Pál) ApCsel 22,3-16; vagy: 9,1-22;
26. Pén.:(Vanda)
2Tim 1,1-8; vagy:Tit 1,1-5
27. Szo.:(Angelika)
Zsid 11,1-2.8-19;

1Kor 12,12-30;
Zs 97;
Zs 39;
Zs 109;
Zs 116;
Zs 95;
Lk 1,69-75;

28. Vas.:(Károly) ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP
Jer 1,4-5.17-19;
Zs 70;

1Kor 12,31-13,13;

29. Hét.:(Adél)
30. Ked.:(Martina)
31. Sze.:(Marcella)

Zs 30;
Zs 21;
Zs 102;

Zsid 11,32-40;
Zsid 12,1-4;
Zsid 12,4-7.11-15;

Lk 2,16-21
Jn 1,19-28
Jn 1,29-34
Jn 1,35-42
Jn 1,43-51
Mk 1,6b-11
Mt 2,1-12
Lk 3,15-16.21-22
Mk 1,21-28
Mk 1,29-39
Mk 1,40-45
Mk 2,1-12
Mk 2,13-17
Jn 2,1-12
Mk 2,18-22
Mk 2,23-28
Mk 3,1-6
Mt 25,1-13
Mk 3,13-19
Mk 3,20-21
Lk 1,1-4; 4,14-21
Mk 3,22-30
Mk 3,31-35
Mk 4,1-20
Mk 16,15-18
Lk 22,24-30
Mk 4,35-41
Lk 4,21-30
Mk 5,1-20
Mk 5,21-43
Mk 6,1-6

-tel jelölt részhez továbbiak e lapban
Összeállította: Papp Géza
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2007. január 21-28.
IMAHÉT
A KRISZTUS-HÍVİK EGYSÉGÉÉRT
Immár 39 éve készít közös hivatalos dokumentumot az Egyházak
Világtanácsa Hit és Egyházszervezet Bizottsága és a Keresztény Egység
Elımozdításának Pápai Tanácsa azért, hogy az ország templomaiban,
imaházaiban az imanyolcad estéin azonos igeszakaszok mentén közelítsenek a
hívek az egységhez.
Az imahét szervezıi, ebben az évben, - két év eltérı idıpontválasztás
után – visszatértek a korábbi, már a XX. század elején megfogalmazott
gondolathoz, azaz az imahét valamelyik napjára essen Szent Pál apostol
megtérésének az ünnepe (január 25).
A bennünket közvetlenül érintı Hegyvidéki Ökumenikus Imahét részletes
programját, azt, hogy melyik nap, melyik közösségnél imádkozunk, csak január
elsı hetében készítik el az illetékesek.
A program kézhezvételét követıen, arról, a szokásos módon:
szórólapokon, hirdetéseinkben és a hirdetı tábláinkon adunk tájékoztatást.
PG.
Ökumenizmus
Nem politika, hanem mélyebb hőség Jézus Krisztushoz és az Egyházhoz.
Nem az egyesült keresztények frontja az ateizmus ellen, hanem közös
keresztény törekvés a szívek megtéréséért.
Nem engedékenység a hitben, lemondás saját múltunkról, sem pedig a
vallási különbözıségek elkendızése, hanem a keresztények közös törekvése saját
örökségük alaposabb megismerésére, és mások vallási értékeinek tisztelete:
egyenrangúak párbeszéde keresztények között.
Nem hívek toborzása saját közösségünk részére, hanem törekvés arra,
hogy mindnyájan minél közelebb kerüljünk Krisztushoz és általa egymáshoz és
minden emberhez.
Nem megfontolt taktika, hanem remény, hogy Isten megadja a világnak a
megtérés kegyelmét.
Nem ítélet a keresztény múltról, hanem hit a keresztény jövıben
(Marana Tha, Idézi: Utunk. A Farkas Edit Szeretetotthon hírlevele, és a
Szentlélek Kápolna Hírei)
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Január 19-e Árpád házi Szent Margit (rövid életrajzát a 2005. évi Életfában ismertettük) ünnepe.
Bozóky Mihály:

Árpád-házi Boldog Margitról
Pannóniában nıtt teljes szép viola,
Jó magyar nemzetnek bíztató hajnala.
Ó szent Margit esedezzél,
Nemzetünkért az Istennél,
Szép magyar liliom!

Szırövet kötöze gyenge derekára,
Gondot úgy visele üdvösség dolgára…

Szigeti klastromban nagy Duna mentében
Élt az a királylány angyali szépségben…

Lelkünk szép mécsese, fényeskedjél bennünk,
Hogy a szép szemérem ékesítse lelkünk.
Ó szent Margit esedezzél,
Nemzetünkért az Istennél,
Szép magyar liliom!

Testét sanyargatván, Istennek áldozta,
Gyakorta éjjel is az Urat áldotta…

Még ifjan magához az Isten felvette,
Az örök életben megdicsıítette…

A szerzı maróti kántor volt, élt: 1755-1839 között.
Ismeretlen szerzı:

Ima Szent Margithoz
Alázatosság és ártatlanság példaképe, Szent Margit! Jézus szeretetéért és engesztelésül
édes hazánkért elhagytad a világot, és Jézus jegyese lettél. Hozzád folyamadunk, oltalmadba
ajánljuk szívünket és lelkünk tisztaságát! Nagy alázatosságodra kérünk, ırizd meg szívünket,
hogy meg ne rontsa a hiúság vagy nagyravágyás. Angyali ártatlanságodra kérünk, ajánlj minket
égi Jegyesednek és szeplıtelen Anyjának, hogy esedezésed által minden bőntıl
megszabaduljunk! Imádkozzál hazánkért, hogy népei szabadon, békében szolgálhassanak
Istennek és egykor az örök boldogság honába érkezhessenek. A mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Ámen.
Forrás: Kató és Fivére Kiadó, 2006

Hírek:
Január 8-án, hétfın 18 30-kor a farkasréti református-evangélikus templomban
(Németvölgyi út 138.) „Emeljük fel szívünket”, ima szövegek és ima
formák az egyetemes kereszténységben címmel tart elıadást Fehér
Károly evangélikus lelkész.
Január 29-én, hétfın 18 30-kor, az Evangélikus templomban (Kékgolyó u. 17.) Dr.
Thorday Attila katolikus teológus tart elıadást.
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Hirdetéseink:
A szentmisék rendje:

A hitoktatás rendje:

Hétköznap:
Vasárnap:

Alsósok:
Felsısök:
Ifjúsági:
Bibliaóra:

este 6.
8, 9, 11 és
este 6 órakor

kedden
1700
kedden
1600
hétfın
1830
csütörtökön1830 (14.-étıl)

A gyóntatás rendje:
Dr. Rokay Zoltán atya: csütörtök este ½ 6, vasárnap ½ 11.
Matolcsy Kálmán atya: elıre megbeszélt idıpontokban.
Janig Péter atya: elıre megbeszélt idıpontokban (személyesen, vagy telefonon: 0620-378-7581)

Katolikus sürgısségi kórházi lelkipásztori szolgálat (éjjel-nappal),
tel.: 213-9620

Hírdetések:
1-én, hétfın:
Újév napján a miserend: 8, 9, 11 és 18 óra
11-én, csütörtökön, 1830 –tol: Rokay atya folytatja a Szentírásmagyarázatot.
12-én, pénteken, 18 órakor:
felajánljuk a szentmisét Tamás Ernı atyáért,
a Csörsz utcaikápolna igazgatójának
lelkiüdvéért. (Elhunyt 1968-ban).
16-án, kedden, 18 órakor:
felajánljuk a szentmisét Abai Imre atya
lelkiüdvéért, halálának évfordulóján.
(Elhunyt: 1970-ben).
Ház / lakásszentelés:
Kálmán atyával egyeztetett idıpontban.

Lapunk a XII. kerületi Önkormányzat támogatásával jelenik meg!
Következı lapzártánk idıpontja jan. 21.
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
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