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

É  letfa
A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2008. február

2008

20. Hegyvidéki 
Ökumenikus Imahét

2008. január 23.-án este Dr. Szabó 
István református püspök hirde-
tett igét templomunkban, az esti 
szentmise után, az ökumenikus 
Istentisztelet keretében melyen 
nagy létszámmal vettek részt a kö-
zösségek.
A püspök úr a lankadatlan imád-
ság fontosságát hangsúlyozta. A 
szentmisét és az Istentiszteletet 
Mária Rádió élőben közvetítette.
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január 23.-án, két nappal Pálfordulás ünnepe előtt 
tartották meg “frenetikus” előadásukat a pilismaróti 
fiatalok a XII. kerületi művelődési központban. A Da-
maszkusz című rockoperát Dr. Szabó István reformá-
tus püspök nyitotta meg. A Hegyvidéki Városmisszi-
ós Színház ötödik előadása ismét nagy sikert aratott, 
még ráadás számot is hallhattunk az előadóktól.

Damaszkusz

Az előadásról készült többi képet, valamint az Életfa színes változatát 
megtekinthetik a www.szentkereszt.plebania.hu oldalon.

fotó: Megyeri DoMonkosKövetkező előadás: 
Koronkai Zoltán SJ: Hruuon misszió; március 12, 20:00
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NAGYBÖJTI ELMÉLKEDÉSEK
TEMPLOMUNKBAN

Nagyböjtben, minden csütörtökön a 18 órai szentmise keretében Dr. 
Rokay Zoltán atya, tanszékvezető egyetemi tanár elmélkedést tart

SZŰZ MÁRIA HÉT FÁJDALMÁRÓL.

Február 7. SÍMEON JÖVENDÖLÉSE
  MENEKÜLÉS EGYIPTOMBA
Február 14. A 12 ÉVES JÉZUS A TEMPLOMBAN
Február 21. A KERESZTÚTON
Február 28. A KERESZT ALATT
Március 6. JÉZUS LEVÉTELE A KERESZTRŐL
Március 13. JÉZUS SÍRBATÉTELE

A szentmiséket az édesanyákért mutatjuk be

A szentmisék előtt fél hatkor gyónási alkalom

Kedves testvéreinket, hozzátartozóikat és ismerőseiket szeretettel 
várjuk.
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01. péntek: (Ignác) 2Sám 11,1-4a.5-10a.13-17;Zs 50; Mk 4,26-34                        
02. szombat: (Karolina)  URUNK BEMUTATÁSA                        
 Mal 3,1-4 vagy Zsid 2,14-18; Zs 23; Lk 2,22-40
03. vasárnap: (Balázs) ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP                        
 Szof 2,3; 3,12-13; Zs 145; 1Kor 1,26-31 Mt 5,1-12a
04.	 hétfő:	(Ráhel)	 2Sám	15,13-14.30;	16,5-13a.Zs	3;	 Mk	5,1-20
05. kedd: (Ágota) 2Sám 18,9-10.14b.24-25a.30-19,3;Zs 85, Mk 5,21-43
06. szerda: (Dorottya) HAMVAZÓSZERDA                        
 Joel 2,12-18; Zs 50; 2Kor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18
07. csütörtök: (Tódor) MTörv 30,15-20; Zs 1; Lk 9,22-25
08. péntek: (Aranka) Iz 58,1-9a; Zs 50; Mt 9,14-15
09. szombat: (Abigél) Iz 58,9b-14; Zs 85; Lk 5,27-32
10. vasárnap: (Elvira) NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA   
 Ter 2,7-9; 3,1-7; Zs 50; Róm 5,12-19; Mt 4,1-11
11.	 hétfő:	(Marietta)	 Lev	19,1-2.11-18;	 Zs	188;	 Mt	25,31-46
12. kedd: (Lívia) Iz 55,10-11; Zs 33; Mt 6,7-15
13. szerda: (Linda) Jón 3,1-10; Zs 50; Lk 11,29-32
14. csütörtök: (Bálint) ApCsel 13,46-49; Zs 116; Lk 10,1-9
15. péntek: (Georgina) Ez 18,21-28; Zs 129; Mt 5,20-26
16. szombat: (Julianna) MTörv 26,16-19; Zs 118,1-8; Mt 5,43-48
17. vasárnap: (Donát) NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA   
 Ter 12,1-4a; Zs 32; 2Tim 1,8b-10; Mt 17,1-9
18.	 hétfő:	(Bernadett)	 Dán	9,4b-10;	 Zs	78;	 Lk	6,36-38
19. kedd: (Zsuzsanna) Iz  1,10.16-20; Zs 49; Mt 23,1-12
20. szerda: (Aladár) Jer 18,18-20; Zs 30; Mt 20,17-28        
21. csütörtök: (Eleonóra) Jer 17,5-10; Zs 1; Lk 16,19-31
22. péntek: (Gerzson) 1Pét 5,1-4; Zs 22; Mt 16,13-19
23. szombat: (Alfréd) Mik 7,14-15.18-20; Zs 102; Lk 15,1-3.11-32
24. vasárnap: (Mátyás) NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA   
 Kiv 17,3-7; Zs 94; Róm 5,1-2.5-8; Jn 4,5-42
25.	 hétfő:	(Géza)	 2Kir	5,1-15a;	 Zs	41-42;	 Lk	4,24-30
26. kedd: (Edina) Dán 3,25.34-43; Zs 24; Mt 18,21-25
27. szerda: (Ákos) MTörv 4,1.5-9; Zs 147; Mt 5,17-19
28. csütörtök: (Elemér) Jer 7,23-28; Zs 94; Lk 11,14-23
29.	 péntek:	(Szökőnap)	 Oz	14,2-10;	 Zs	80;	 Mk	12,28b-34

     
   Összeállította: Papp Géza

      -tel jelölt részhez továbbiak e lapban

Február

Templomon kívül is olvassuk az időszerű szentírási szakaszokat

2008
a BIBLIA ÉVE
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Akikről /amikről/ ritkábban hallhattunk: 

Február 2. / Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő Boldogasszony) 
Jézust ezen a napon mutatták be a templomban. 
Február 6. / Miki Szent Pál és társai 
Nagaszakiban keresztre feszítették őket 1597-ben. 
Február 12. / Szent Meléciusz püspök és hitvalló 
Aranyszájú Szent János támogatója volt. Példaszerű életet élt. Az ariánusok miatt 
kétszer is el kellett hagynia antióchiai püspökségét. Megérte az ariánusok meg-
rendszabályozását és Nagy Teodóziusz uralmát. †381. 
Február 17. / Szent Anasztáz vértanú 
Perzsa katona volt. Jeruzsálem elfoglalásakor 614-ben, jelen volt, a Szent Kereszt 
hadizsákmányként történt elvitelekor. Tudakozódva a kereszten Függőről, Krisz-
tus szenvedése szívébe nyilallt. Szíriába ment, ahol képen látott egy vértanút. 
Megtért, Jeruzsálem mellett szerzetes lett. Cezareáben perzsa jósokat utasított 
rendre, ezért börtönbe került, megkínozták. Utolsó kívánsága egy szentmisén 
való részvétel volt. A Szentkereszt Felmagasztalásának ünnepe volt, amin részt 
vehetett...  †~630. 
Február  20. / Spanyol Szent Paula szűz 
Szegény földmíves szülők gyermeke volt. Csodálatos szépsége és szemérmessé-
ge magára vonta mindenki figyelmét. Egy alkalommal egy módos ifjú szerette 
volna bűnös szándékkal a mezőn megközelíteni. A lány kétségbeesetten mene-
kült egy közeli Szent Lőrinc-kápolnába. Imában kért a feszület előtt védelmet, és 
mire az ifjú berontott, a szépséges arcot rút szakáll födte. Paulát ezért a legenda 
"Szakálas Paula" néven említi. A 4. században hunyt el. 
Február 25. / Szent Cezáriusz (Cézár) hitvalló 
Szent Gergely és Szent Nonna voltak a szülei, a testvérei pedig Nazianzi Szent 
Gergely és Szent Gorgónia. Udvari orvos lett a császári palotában, majd Bitínia 
tartomány kincstárnoka. Tiszta erkölcsét mindég megőrizte. A 369-es földren-
gést épen úszta meg, ezért elhatározta, hogy remetének megy. Hirtelen meg-
betegedett, ekkor gyorsan megkeresztelkedett, de hamarosan szent halállal halt 
meg. †369. 
Február 28. / Leoniszai Szent József hitvalló 
Kapucinus szerzetes volt Asszisziben. Gályarabokat szabadított ki. Panasz nél-
kül sokat szenvedett rákos sebeitől, fájdalmas műtéteitől. Rendszeresen vezekelt, 
szerette a keresztet. Halála után sebei eltűntek testéről. †1612. 

Forrás: SZENTJEINK. Szentek, hírességek, művük, üzenetük és a történelem. 
Összeállította: Rieth József, válogatta: Papp Géza
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  Gyertyaszentelő Boldogasszony 
(február 2.)

Ez az ünneptartalma szerint éppen úgy az Úr ünnepe, mint Szűz Máriáé, 
s ezért a liturgiában több neve is van.
Gyertyaszentelő Boldogasszony a neve azért, mert ezen a napon gyer-
tyát szentelnek és gyertyás körmenetet tartanak, s a hívek a szentmisén 
szentelt, égő gyertyákkal vesznek részt.
A keleti liturgiában Hypapante a neve, azaz: találkozás (Occursus Do-
mini), mert ezen a napon találkozott Isten Fia először papságával. Ezt 
az ünnepet Jeruzsálemben, valószínűleg már a IV. században, az Úr ün-
nepének tartották, és csak hamar nyugaton is elterjedt. Az örmények 
„Az ÚR érkezése a templomba” néven nevezték
A nyugati liturgiában alkalmazott további nevek a Szent Lukács evangé-
liumból (2,22-32) eredeztethetők:
Mária megtisztulása a neve azért, mert Mária a zsidótörvények iránti 
engedelmességből, az isteni gyermek születése után 40 napra, a Mózes 
Törvénykönyvében meghagyott módon bemutatta a tisztulási áldozatot 
a templomban.
Jézus (Urunk) bemutatása a zsinagógában a neve azért, mert szülei Jé-
zust, mint elsőszülöttet ezen a napon mutatták be a templomban és 
szentelték Istennek. 

     (Forrás: Misszále)

Böjti fegyelem 

Szigorú böjti napok:
Hamvazószerda, Nagypéntek

Hamvazószerdával megkezdődik a nagyböjt imádságot és önmegtagadást sürgető 
ideje. Egyházunk böjti fegyelme a következő:
- A szigorú böjti napokon tilos a húsételfogyasztása, és a 18 és 60 év 
közötti katolikusok ezeken a napokon csak háromszor ehetnek, egyszeri jóllakás 
mellett.
-  Nagyböjti időben, (hamvazószerdától húsvétig) minden pénteken 
kötelező a hústól való megtartóztatás!
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Ráhagyatkozás Isten irgalmára

Uram, több mint hatvanöt évvel ezelőtt megajándékoztál az élet 
adományával. Születésem óta állandóan elhalmoztál kegyelmeiddel és 
végtelen szereteteddel. Ezekben az években nagy örömök és megpróbál-
tatások, sikerek, kudarcok és gyászok követték egymást, mint mind-
enki más életében. Kegyelmed segítségével, le tudtam küzdeni ezeket az 
akadályokat, és haladni tudtam feléd. Ma saját tapasztalataim és a Te 
szerető vigasztalásod által gazdagodva, hálámat éneklem neked.

De nap mint nap találkozom 
nagyon megfáradt idősekkel, béna, 
fogyatékos, tehetetlen aggastyá-
nokkal. Gyakran nincs már erejük 
imádkozni, vagy elmeállapotuk mi-
att képtelenné váltak elérni Téged 
saját világukon keresztül. Látom 
őket és a következő kérdés támad 
föl bennem: „És ha rólam lenne 
szó?”
Akkor Uram, ma, amikor még 

jó testi és szellemi állapotban vagyok, előre felajánlom neked akara-
tod elfogadását, hogy ha ilyen megpróbáltatás történne velem, az a Te 
dicsőségedre és a lelkek üdvösségére váljék. És máris kérem, segíts 
azoknak, akiknek nehéz feladatot jelentene ápolni engem.
És ha egy napon, elveszítem józan ítélőképességemet betegségem súlya 
alatt, Uram, igent mondok neked erre. Igenem folytatódni fog csendes 
imádásodban. Ha valamikor hosszadalmas tudattalan állapotba kerül-
ök, úgy akarom, hogy minden órám folyamatos hálával legyen tele, azt 
akarom, hogy utolsó leheletemig szeresselek, s lelkem szeretetből le-
heljem ki. Szűz Máriával kézen fogva fogok megjelenni előtted, és örökké 
énekelni fogom dicséretedet.

II. János Pál pápa imája
(1985)

A Szűzanya lourdesi megjelenésének emléknapján, február 11-én van a

BETEGEK VILÁGNAPJA 
Ebből az alkalomból templomunkban, 10-én, vasárnap a 18 órai szent-
mise keretében kerül sor a betegek szentségének közös kiszolgálta-
tására.
Előtte 17:30-tól gyónási lehetőség.



8 É  letfa

É  letfa 2008. február

Lapunk a XII. kerületi Önkormányzat támogatásával jelenik meg!

Következő	lapzártánk	időpontja:	február	18.
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

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

2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. Gyertyaszen- 
 telés a 18 órai szentmise keretében. A szentmise végén  
 Balázsolás.
3-án Minden szentmise után Balázsolás
6-án Hamvazószerda, szigorú böjt.
 Hamvazkodási lehetőségek: a 18 órai  szentmise után,  
 továbbá 9-én szombaton a 18 órai, és 10-én, vasárnap  
 valamennyi szentmise után.
7-én, 14-én, 21-én és 28-án csütörtökön a 18 órai szentmise  
 keretében nagyböjti elmélkedés
10-én  a 18 órai szentmise keretében betegek szentségének  
 kiszolgáltatása.
20-án 18 órakor, a névünnepén Lombos Aladár atyáért, a   
 Csörsz utcai kápolna lelkipásztoráért ajánljuk fel a   
 szentmisét


