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

É  letfa
A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2008. Január

Egyetlen Isten!
Atya, Fiú és Szentlélek!
Neked ajánljuk ma az emberi idő új kezdetét,
Az évet, amely most kezdődik.
Neked ajánljuk, aki kezdetnélküli Kezdet vagy,
Aki igazság és Szeretet vagy,
Aki Mindenhatóság és irgalmasság vagy,
Te légy jelen benne , és cselekedjél benne!
Mert Általad élünk, mozgunk és vagyunk.
Az új évnek ezt az első napját
Az Ige földi születése titkával egyesítjük.
Ő a Fiú, akit Te, Atya, az emberiségnek ajándékoztál,
hogy egy legyen velünk.
Ma különös szeretettel és gyöngédséggel vesszük körül
a názáreti Szűz anyaságát,
Akit Te, örök Atya, kiválasztottál,
hogy a Te Fiad édesanyja legyen a Szentlélek műve által,
Aki a mi Szeretetünk a kimondhatatlan Háromság titkában.
Üdvözlünk, újév, a liturgia mai szövegével:
”Áldjon meg téged az Úr, és oltalmazzon!
Fordítsa feléd orcáját, és legyen hozzád kegyes!
Tekintsen rád az Úr és adjon békességet!”!
Újév alkalmával ezeket a kívánságokat
Fejezzük ki kölcsönösen egymásnak
Jézus Krisztus nevében kezdjünk újra!

Újévi ima

I I. János Pál pápa
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A melegbarna klinkertéglák ölelésében, a padlófűtött jó melegben idén is 
összegyűltünk szenteste délutánján. Izgatott szülők, csillogó szemű gyerekek, 
érdeklődő ismerősök. A szállingózó hóesésben, igazi havas karácsony reményé-
ben mindenki a Pásztorjátékot várta. Milyen lesz az idén? Persze nem a darab 
maga, inkább az előadás… Kik és hogyan adják elő a Legszebb Történetet? A 
történetet, mely mindig ugyanaz. Egy színdarabot, melynek ismerjük minden 
jelenetét. Mily nehéz volna egy hitetlennek, idegenek, cinikusnak (igen sok van 
belőlük mostanában) elmesélni, hogy mit is várunk évről-évre december 24-én 
délután? Nem többet, mint egy jól ismert eseménysor megjelenítését – és nem 
kevesebbet, mint Jézus születésének „újraélését”. 

A kezdeti izgalom így nem annyira az eseménysornak, mint inkább az 
előadásnak szól. Az izgalomban ezúttal is a szereplők rokonai járhattak elöl: Ho-
gyan sikerül a fellépés? Szépen csillog majd a 
glória? Elég volt a néhány próba? Beérett-e 
a főpróbán még bizonytalan szövegtudás? 
Milyen meglepetéseket tartogat az egyre 
nagyobb teret nyerő technika? Idén ugyanis 
már előre és hátrafelé is kivetítő működött: 
előbbi a híveknek „súgott” – azaz mutatta 
az énekszövegeket -, utóbbi, pedig a fellépő 
művészeknek nyújtott támaszt a karzat fa-
lára vetítve.  

A tömött templomban minden érdeklődőt eltöltött valami gyermeki várakozás, 
áhítat. Nem a darabért izgultunk, hisz azt jól ismertük. Nem is a zökkenőmentes 
előadásért: hisz kevés az oly elnéző közönség, mint a szenteste délutáni. Önma-
gunk előtt vizsgázhattunk: mennyi maradt meg bennünk az ártatlan gyermekből? 
Miénk lehet-e a Mennyek Országa? Örömmel jelentem: van remény. A kápol-
nában jelen lévők át tudták élni a kedves pillanatokat. Feszült izgalommal 
lestük darabot: mérgelődtünk a fogadóson, nevettünk a vicces pásztorokon és 
meghatódtunk Szűz Mária énekén. A sok munka nem veszett kárba: köszö-
net érte a nagyszámú szereplőnek és az őket felkészítő felnőtteknek. Lelkesen 
tette a dolgát mindenki, s büszkén feszítettek azok is, akiknek nem-, vagy csak 
alig volt szövegük. Köszönjük a darabot megelőző mini-koncertet, s a darabot 
követő jelképes ételosztást is. Kálmán atya narancsot dobált, a szereplők pedig, 
különféle szaloncukrokat osztottak az egybegyűlteknek… 

Szenteste a Táltos utcában
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Eseménynek talán csak ennyi volt: néhány 
zeneszám, egy kedves előadás, közös 
éneklés, pár szavas beszélgetések, jókíván-
ságok. De talán mégis ezzel kezdődhetett az 
Ünnep. Mire mindenki hazatért, az angyalok 
is befejezhették fárasztó munkájukat: álltak 
a karácsonyfák. Kupacban vagy éppen ha-
lomban álltak a szeretetet megjelenítő (de 
sohasem pótló!) ajándékok. Minden együtt 
volt, hogy meghitt, boldog karácsonyban ki-

ki együtt lehessen szeretteivel. 
Aztán az éjféli misére ismét megtelt a temp-
lom. Bebizonyosodott: kétszer is meg tudjuk 
tölteni a néhány éve megújult falakat. Éjfélre 
ugyanis már kisebbségbe kerültek azok, akik 
délután is és éjjel is megjelentek. Igaz, az 
utolsó hajnali szentmise, a 24-i roráté 10 fős 
„vasmagja” mindkét eseményen képviseltette 
magát, bizonyítván, hogy sokunknak fontos 
ez a kis templom, esetlegességeivel, fésül-
etlen bájával. Hisz olyan, amilyenek mi is 
vagyunk, akik szeretnénk mindannyian jobbá válni. 
Kérjük segítsen ebben a gyermekként közénk jött Üdvözítő, és a Kegyelmekben 
Gazdag Karácsonyt követően adjon mindenkinek Boldog Új Esztendőt!

Tibély András
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01.	 kedd:	(Mária)	 SZŰZ	MÁRIA	ISTEN	ANYJA	
 Szám 6,22-27; Zs 66; Gal 4,4-7; Lk 2,16-21
02. szerda: (Ábel) 1Jn 2,22-28; Zs 97; Jn 1,19-28
03. csütörtök: (Genovéva) 1Jn 2,29-3,6; Zs 97; Jn 1,29-34
04. péntek: (Titusz) 1Jn 3,7-10; Zs 97; Jn 1,35-42
05. szombat: (Simon) 1Jn 3,11-21; Zs 99; Jn 1,43-51 

06.	 vasárnap:	(Boldizsár)VÍZKERESZT,	URUNK	MEGJELENÉSE	
   Iz 60,1-6; Zs 71; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
07. hétfő: (Attila) 1Jn 3,22-4,6; Zs 2; Mt 4,12-17.23-25
08. kedd: (Gyöngyvér) 1Jn 4,7-10; Zs 71; Mk 6,34-44
09. szerda: (Marcell) 1Jn 4,11-18; Zs 71; Mk 6,45-52
10. csütörtök: (Melánia) 1Jn 4,19-5,4; Zs 71; Lk 4,14-22a
11. péntek: (Ágota) 1Jn 5,5-13; Zs 147; Lk 5,12-16
12. szombat: (Ernő) 1Jn 5,14-21; Zs 149; Jn 3,22-30

13.	 vasárnap:	(Veronika)	URUNK	MEGKERESZTELKEDÉSE	
 Iz 42,1-4.6-7; Zs 28; ApCsel 10,34-38; Mt 3,13-17
14. hétfő: (Bódog) 1Sám 1,1-8; Zs 115; Mk 1,14.20
15. kedd: (Lóránt) 1Sám 1,9-20; 1Sám 2,1-8; Mk 1,21-28
16. szerda: (Gusztáv) 1Sám 3,1-10 Zs 39; Mk 1,29-39
17. csütörtök: (Antal) 1Sám 4,1-11; Zs 43; Mk 1,40-45
18. péntek: (Piroska) 2Kor 10,17-11,2; Zs 44; Mt 25,1-13
19. szombat: (Sára) 1Sám 9,1-4.17-19; 10,1a; Zs 20; Mk 2,13-17

20.	 vasárnap:	(Fábián)	 ÉVKÖZI	2.	VASÁRNAP   
 Iz 49,3.5-6; Zs 39; 1Kor 1,1-3; Jn 1,29-34
21. hétfő: (Ágnes) 1Sám 15,16-23; Zs 49 Mk 2,18-22
22. kedd: (Vince) 1Sám 16,1-13; Zs 88,20-28; Mk 2,23-28
23. szerda: (Zelma) 1Sám 17,32-33.37.40-51; Zs 143; Mk 3,1-6
24. csütörtök: (Timót) 1Sám 18,6-9; 19,1-7 Zs 55; Mk 3,7-12
25. péntek: (Pál) ApCsel 22,3-16 v. 9,1-22; Zs 116; Mk 16,15-18
26. szombat: (Vanda) 2Tim 1,1-8 vagy Tit 1,1-5; Zs 95; Lk 22,24-30

27.	 vasárnap:	(Angelika)	ÉVKÖZI	3.	VASÁRNAP
 Iz 8,23b-9,3; Zs 26; 1Kor  1,10-13.17; Mt 4,12-23
28. hétfő: (Károly) 2Sám 5,1-7.10; Zs 88,20-26; Mk 3,22-30
29. kedd: (Adél) 2Sám 6,12b-15.17-19; Zs 23; Mk 3,31-35
30. szerda: (Martina) 2Sám 7,4-17; Zs 88,4-30; Mk 4,1-20
31. csütörtök: (Marcella) 2Sám 7,18-19.24-29; Zs 131; Mk 4,21-25
     
   Összeállította: Papp Géza

      -tel jelölt részhez továbbiak e lapban

Január
Templomon kívül is olvassuk az időszerű szentírási szakaszokat
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Akikről /amikről/ ritkábban hallhattunk: 

Január 1. / Szűz Mária, Isten anyja      
Ki volt szemelve az Isten-anyaságra (febr.2), szeplőtelenül fogantatott (dec.8). Joakimtól 
és Annától született (szept.8). Józseffel jegyezték el (jan.21). Gábriel angyal közölte vele a 
nagy hírt (márc.25). Jeruzsálembe ment Erzsébethez (júl.2). József feleségül vette. Betle-
hemben megszületett Jézus (jan.1). Az agg Simeon megjövendölte Mária szomorú an-
yai sorsát (febr.2). Heródes haragja elől Egyiptomba menekültek. Jézus 12 éves korában 
elzarándokoltak Jeruzsálembe. Itt Jézus elveszett szemük elől. Jelen volt Kánában Jézus 
első csodájánál. Mária többször kísérte Jézust tanítói körútján, és a keresztfa alatt is ott 
állt. A haldokló Jézus Máriát János apostol gondjaira bízta. Mária az apostolokkal együtt 
megkapta a Szentlelket. Boldog halála után fölvétetett a mennybe (aug.15). 
Január 4. / Folignói Szent Angéla özvegy
1248-ban született Assisi közelében, az Umbriai (Spaletoi hercegség) Folignoban. Nemes 
és széplány volt, boldog házasságban élt. Nagyvilágiasan viselkedett. Egyszer aztán meg-
tért és hosszú kemény megtisztulási folyamatban alakult ki életszentsége. Férje, gyerme-
kei meghaltak, ő ferences harmadrendi lett. Adakozott, betegeket ápolt. XII. Ince pápa 
iktatta a szentek sorába. †1309. 
Január 8. / Szebasztei Szent Péter vértanú
Szülei is szentek voltak: Szent Baziliusz és Szent Emmelia. Testvéreivel, Nisszai Szent 
Gergellyel, Vazullal és Makrinával nevelték szentté. Örményországban Szebaszte 
püspöke volt. 
Január 13. / Boldog Gottfrid hitvalló 
Gazdag úr volt, Kappenberg grófja. Szent Norberttel találkozott, és annak premontrei 
rendjébe lépett öccsével, Ottóval együtt. (Jámbor felesége is ugyanakkor zárdába vo-
nult.) Várát kolostorrá alakította, később Premontrebe ment, majd Szent Norbert tanác-
sadója volt Magdeburgban. †1127. 
Január 19. / Szent Sára 
Ábrahámnak, (a nagyon gazdag pásztornak,, akinek  mély hitét és nagy engedelmessé-
gét, a Teremtés könyve írja le) a felesége és Izsáknak az anyja volt. A machpelai barlang-
ban temették el. 
Január 25. / Szent Szúzó Henrik áldozópap 
Dominikánus szerzetes volt, kemény tanulással igyekezett a Bölcsességnek szolgálni. 
Negyvenévesen vándorapostola lett az isteni Bölcsességnek. A Rajna völgyében pasz-
torált. Ulmban hunyt el 1366-ban.
Január 31. / Bosco Szent János áldozópap 
1815-ben született, 1841-ben lett pap. Tisztelője volt az Oltáriszentségnek. Az ifjúság 
nevelésével foglalkozott, a Szalézi-rend alapítója. †1888.

Forrás: SZENTJEINK. Szentek, hírességek, művük, üzenetük és a történelem. 
   Összeállította: Rieth József,  válogatta: Papp G. 
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VÍZKERESZT, Urunk megjelenése   Január 6.
Egyike az Egyház legrégibb ünnepeinek. Eredetileg az Úr születésének volt az 
ünnepe, majd pedig a keleti Egyház keresztelési ünnepe lett. A IV. században 
vette át a római egyház keletről Jézus megjelenésének ünneplését. Ekkor már 
az Úr születését december 25-én tartotta. Nagy szent Leó pápa nevezi el ezt 
a napot „epiphania”-nak, azaz az Úr megjelenésének, összekötve a bölcsek lá-
togatásával. 
Gyakran hallható a három királyok látogatása elnevezés is. A Szentírás csak 
bölcsekről ír, nevükről és a látogatók számáról nem. Szent Ágoston utal arra, 
hogy a betlehemi barlangban, a megszületett kis Jézust imádó pásztorok a 
zsidók, míg a tudósok, vagy királyok a pogányok megtestesítői, képviselői 
voltak. Az ajándékokból gazdagságukra lehetett következtetni, s 
így merült fel a királyok érkezése. A három féle ajándék jelképes 
magyarázata a következő:
arany: a király hatalmát mutatja, egyben a király előtti 
hódolatot is kifejezi
tömjén: illata a főpapot, az Istent illeti
mirrha: Krisztus szenvedésének a előképe. 
Ez utóbbi kettő az anyának szóló figyelmesség is lehet.
A legendák szerint a három bölcs ereklyéit Szent Ilona 
császárnő Konstantinápolyba vitette, onnan előbb Mi-
lánóba, majd végleges helyükre 1164-ben Kölnbe szállí-
tották.
Magyarországon a január 2-8. közötti vasárnapon,(2008-ban éppen január 
6-án) ünnepli a fentieket egyházunk. 
A Vízkereszt utáni első vasárnapon, Jézus megkeresztelkedésének ünneplé-
sével fejeződik be a karácsonyi idő.
Ház-/lakásszentelés:
Keresztény családjaink szép hagyománya a Vízkereszt ünnepéhez kapcsolódó 
házszentelés (lakásszentelés).
Régebben, különösen kisebb településeken, Vízkereszt vigíliáján, a pap külön 
szertartással vizet és krétát szentelt. majd ünnepélyes menetben ment házról-
házra, és a családok otthonát -imádság után- szenteltvízzel és tömjénnel meg-
szentelte. 
Az ima –  …” kérünk, áraszd el áldásod bőségével ezt a családot és otthonu-
kat, és az itt lakókat kegyelmed ajándékával szenteld meg, hogy parancsaid 
megtartásában legyenek állhatatosak és a mulandó földi élet után, nyerjék el 
egykor a mennyben a nekik készített jutalmat.” – után a IX. század táján ki-
talált nevek (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) kezdőbetűit, és az időszerű évszá-
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IMAHÉT - A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT
2008. január  20-27.

A Hegyvidéki ökumenikus imahét programja, még nem készült el. Amint 
az egyházak közötti egyeztetés megtörténik, (hogy melyik nap, melyik 
közösségnél imádkozunk,) a testvéreket tájékoztatjuk. 

23-án, szerdán, 20 órakor a XII. Kerületi MOM Művelődési Házban Iv-
ancsits Tamás - Damaszkusz c. rockoperáját adják elő Szent Pál apos-
tol életéről a pilismaróti fiatalok.

"Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy 
gyönyörű madár fog kirepülni.
Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan 
dicsőségben lesz részük. 
Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az 
emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú
őrangyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne erősebben 
kérniük hathatós oltalmát országukra!"

    Padre Pio (1887-1968)

mot a szemöldökfára írta a pap vagy segítője. De hogyan lett az új esztendei 
lakásszentelés ajtó-feliratából “Christus mansoniem benedicat” (Krisztus áld-
ja meg ezt a házat, ezt a hajlékot!) a (20+C+M+B+08) helyett “Gáspár Meny-
hért Boldizsár”(20+G+M+B+08) Feltételezhető, hogy a latinul nem tudó nép a 
Gáspár (idegen nyelveken gyakran Caspar, írásban jól megfigyelhető a C és a G 
közötti hasonlóság, ami megkönnyíthette, hogy a magyar nyelvben ne legyen 
föltűnő az „átíródás”), Menyhért és Boldizsár.
Helyesen továbbra is CMB a három betűjel.

20 + C + M + B + 08

Lakásunk szentelésének időpontját Kálmán atyával egyeztethetjük
        Papp Géza

Reménykeltő az új esztendőre
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Lapunk a XII. kerületi Önkormányzat támogatásával jelenik meg!

Következő lapzártánk időpontja: 2008 január 20..
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 Tördelte: Megyeri Domonkos

H I R D E T É S E I N K

Miserend:
vasárnap: 8, 9, 11 és 18ó
hétköznap: 18ó

Gyóntatás
Esti szentmisék előtt, ill.
Vasárnap 10:30-tól

Hitoktatás:
Alsó tagozatosoknak: kedd 15ó
Ifjúsági: hétfő 19ó

Bibliaóra:
Csütörtökön az esti szent-
mise után ( jan 17-től)

Katolikus sürgősségi betegellátás kórházakban: 
éjjel-nappal (ünnepek alatt is) Tel.: 213-9620

Januárban templomunkban:

1-én, hétfőn, Újév napján a miserend: 8, 9, 11 és este 6 óra
12-én, szombaton, 18 órakor, Ernő napon, a szentmisét Tamás  
 Ernő atyáért ajánljuk fel. Évtizedeken át volt a Csörsz  
 utcai kápolna igazgatója. (Elhunyt 1968-ban)
16-án, szerdán, 18 órakor a szentmisét Abai Imre atya lelkiüd- 
 véért ajánljuk fel, halálának évfordulóján. 
 (Elhunyt:1970-ben)
23-án, szerdán, 20 órakor a XII. Kerületi MOM Művelődési   
 Házban Ivancsits Tamás - Damaszkusz c. rockoperáját  
 adják elő Szent Pál apostol életéről a pilismaróti  
 fiatalok.


