„Sosem láttam oly termőfát,
Mint Krisztusnak keresztfáját.
Piros vérrel virágozik,
Szentlélekkel illatozik.”
(Erdélyi népének)
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A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2008. március

Olajfák Hegyén
Még a tanítványok hű szemekkel
őrizték fénylő mozdulatodat,
merész homlokod fényét itták bátran.
Körül susogott a csönd,
zizzent fákon a friss levél.
Legenda voltál. Csak sötét szemed
ibolyás rezdülése rebbent,
titkot takart, mit egyedül Neked
mutatott meg a Végzet angyala.
A kereszt jele izzott már vörösen,
alvadt vérrel és komor szegekkel.
Tudtad, hogy az Embernek Fia
így lehet Isten:
szárnyas Gondolat.
S a homlokod, mint megfeszített íj
pattant, feszült,
a vértől gyöngyözött.
Aztán, ahogy a hajnal kilobbant,
láttad az utat,
melyen menni kell majd,
vonszolni tested vad kínok alatt,
akkor a lélek szárnyakat kapott,
oly könnyű lettél, bátor és erős
s magad bíztattad Júdást,
aki félt,
hogy testedet a törvény töltse be,
s Te is betöltsd az Atya szavát.
Bárdosi Németh János
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Kozma László:

JÓZSEF, AZ ÁCS
Erre tanít József, az ács:
Lelkedből legyen az alkotás.
Úgy pattanjon gyalu és fűrész:
Irányítsa a gyönyörű ész.
Templom-tetőtkészítsésoltárt
Míg faragod az illatos fát.
Sahogyihlet,szellem-kézvezet
Kiformálod üdvösségedet.
II. János Pál pápa imája:

SEGÍTS A SZENVEDÉSBEN!
Ó, Mária, aki Fiaddal együtt
végigjártad a keresztutat,
anyaiszívedbengyötrődtélafájdalomtól,
de nem feledted beleegyező szavadat,
és mélységesen bíztál abban,
hogy Akinél semmi sem lehetetlen,
be fogja teljesíteni ígéreteit,
esdd ki számunkra
és a jövendő nemzedékek
emberei számára a kegyelmet,
hogy rá merjünk hagyatkozni
Isten szeretetére.
Segíts, hogy a szenvedésben,
a megvetésben, a próbatételekben,
még ha sokáig tartanak és kemények is,
sohanekételkedjünkazŐszeretetében.
Jézusnak, a Te Fiadnak
tisztelet és dicsőség mindörökké.
Ámen.
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Szent József ünnepe 
A 2008-as Igeliturgikus útmutató a megszokott gyakorlattól eltérően
nem március 19-én, József napon, hanem március 31-én jelezte ezt a
főünnepet. A naptárra tekintve látható, hogy a József nap - ebben az
évben - nagyhétre esik.
A kiváltságolt hétköznapoknak, azokon belül is a magasabbrangú hétköznapoknak, - ilyenek a nagyhét napjai - mindig saját miséjük van,
és a többiekkel szemben előnyt élveznek. Ezért Szent Józsefet csak a
nagyhét után és a húsvét nyolcadát követően ünnepeljük.
A Dávid király nemzetségéből származó József volt a szeplőtlen Szűz
Mária jog szerinti hitestársa, és az Úr Jézusnak Istentől rendelt nevelőatyja. Az egyszerű názáreti ács a kegyelem folytán így került az emberré
lett Isten Fiának a közelébe. E nagyszerű hivatás, és magasztos szentség ellenére, az Egyház, Szent József tiszteletére csak később szentelt
liturgikus ünnepet.
A nyugati országok templomaiban a XIV. századtól tisztelik Szent Józsefet, majd 1621-ben,
XV. Gergely pápa egyházilag parancsolt ünneppé rendelte. 1870-ben IX. Pius pápa az
Egyház védőszentjévé tette és ünnepét elsőrendű ünneppé emelte. Hazánkban fő-, de nem
parancsolt ünnep.

IMA SZENT JÓZSEFHEZ
Szent József kérlek Téged, kire Mennyei
Atyánk bízta Szent Fiának és Anyjának oltalmát, és szereteted, fáradtságos munkával megszerzett gondoskodását.
Kérlek, Szűzanyánkkal együtt legyél
Egyházunk pártfogója. Imád és közbenjárásod által kérd a Szentlélek által
a megvilágosodás kegyelmét számukra, hogy szívükbe
befogadják, és elméjükben megvilágosodást nyerjenek, hogy a Szűz
Mária szeretetéből fakadó kegyelmi ajándék, mellyel Istentől eltávolodott gyermekeit akarja megmenteni és visszavezetni Szent Fiához.
Segíts, hogy közbenjárásod által minél több szív ajtaja megnyíljon, és
a kegyelmek befogadása által elinduljanak Szűz Mária vezetésével az
Istenhez vezető úton. Amint megtaláltad Szűz Máriával együtt Jézust,
segíts, hogy most azok is megtalálják, akik életükben elveszítették, és
most a sötétben botorkálva a sátán prédái lettek.
Kérünk, legyél segítőnk, oltalmazónk és pártfogónk. Védj meg minket
a Sátán támadásaitól, ahogy Szent fiadat is megvédted és kimentetted
minden veszedelemből. Ámen.
(Forrás: ENGESZTELŐ IMAÓRA 31o)
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Templomon kívül is olvassuk az időszerű szentírási szakaszokat

Március

2008
a BIBLIA ÉVE

01. szombat: (Albin)
Oz 6,1-6;
Zs 50;
Lk 18,9-14
02. vasárnap: (Lujza)
NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA			
1Sám 16,1b.6-7.10-13a;Zs 22;
Ef 5,8-14;
Jn 9,1-41
03. hétfő: (Kornélia)
Iz 65,17-21;
Zs 29;
Jn 4,43-54
04. kedd: (Kázmér)
Ez 47,1-9.12;
Zs 45;
Jn 5,1-3a.5-16
05. szerda: (Adorján)
Iz 49,8-15;
Zs 144;
Jn 5,17-30
06. csütörtök: (Leonóra) Kiv 32,7-14;
Zs 105,19-23;
Jn 5,31-47
07. péntek: (Tamás)
Bölcs 2,1a.12-22;
Zs 33,
Jn 7,1-2.10.25-30
08. szombat: (Zoltán)
Jer 11,18--20;
Zs 7;
Jn 7,40-53
09. vasárnap: (Franciska)NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA			
Ez 37,12-14;
Zs 129;
Róm 8,8-11;
Jn 11,1-45
10. hétfő: (Ildikó)
Dán 13,1-9.15-17.19-30.33-62;Zs 22;
Jn 8,1-11
11. kedd: (Szilárd)
Szám 21,4-9;
Zs 101;
Jn 8,21-30
12. szerda: (Gergely)
Dán 3,14-20.91-92.95;
Dán 3,52-56;
Jn 8,32-50
13. csütörtök: (Krisztián) Ter 17,3-9;
Zs 104,4-9;
Jn 8,51-59
14. péntek: (Matild)
Jer 20,10-13;
Zs 17,2-7;
Jn 10,31-42
15. szombat: (Kelemen) Ez 37,21-28;
Jer 31,10-13;
Jn 11,45-56
16. vasárnap: (Henriette)VIRÁGVASÁRNAP			

Iz 50,4-7;
Zs 21;
Fil 2,6-11;
Mt 26,14-27,66
17. hétfő: (Gertrud)
Iz 42,1-7;
Zs 26;
Jn 12,1-11
18. kedd: (Sándor)
Iz 49,1-6;
Zs 70;
Jn 13,21-33.36-38
19. szerda: (József)
Iz 50,4-9a;
Zs 68,8-34;
Mt 26,14-25
20. csütörtök: (Klaudia) NAGYCSÜTÖRTÖK			

Kiv 12,1-8.11-14;
Zs 115;
1Kor 11,23-26;
Jn 13,1-15
21. péntek: (Benedek) NAGYPÉNTEK			

Iz 52,13-53,12;
Zs 30;
Zsid 4,14-16;
Jn 18,1-19,42
22. szombat: (Izolda)
NAGYSZOMBAT			

Ter 1,1-2,2;
Zs 103;
Ter 22,1-18;
Kiv 14,15-15,18
Ez 36,16-18;
Zs 41-42;
Róm 6,3-11;
Lk 24,1-12
23. vasárnap: (Emőke) HÚSVÉTVASÁRNAP			

ApCsel 10,34a.37-43; Zs 117;
Kol 3,1-4;
Jn 20,1-9
24. hétfő: (Gábor)
ApCsel 2,14.22-32;
Zs 15;
Mt 28,8-15           
25. kedd: (Irén)
ApCsel 2,36-41;
Zs 32;
Jn 20,11-18
26. szerda: (Emánuel)
ApCsel 3,1-10;
Zs 104,1-9;
Lk 24,13-35
27. csütörtök: (Hajnalka) ApCsel 3,11-26;
Zs 8;
Lk 24,35-48
28. péntek: (Gedeon)
ApCsel 4,1-12;
Zs 117;
Jn 21,1-14
29. szombat: (Auguszta) ApCsel 4,13-21;
Zs 117;
Mk 16,9-15
30. vasárnap: (Zalán)
HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA			
ApCsel 2,42-47;
Zs 117;
1Pét 1,3-9;
Jn 20,19-31
31. hétfő: (Árpád)
Szent József főünnep
                                
2Sám 7,4-5a.12-14a.16;Zs 88,2-29;
Róm 4,13-16-18.22;Mt 1,16.18-21.24a.
 -tel jelölt részhez továbbiak e lapban

4

É letfa

Összeállította:

Papp Géza
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Akikről /amikről/ ritkábban hallhattunk:
Március 1. / Szent Kunigunda özvegy és szerzetesnő
II. Henrik császár özvegye. Férje halála után szerzetesi egyszerűségben, kolostorban élt. 1039-ben hunyt el a Kaufungeni kolostorban.
Március 8. / Szent Poncius hitvalló
Szent Cipriánnak, Karthágó püspökének diakónusa volt. Követte a számkivetésbe is, majd megírta dicsőséges vértanúságát. †~260.
Március 12. / Nagy I. Szent Gergely pápa és egyházdoktor
540 körül született Rómában. A város prefektusa, később 578-ban szerpap lett,
majd Konstantinápolyban pápai követ. 590-ben pápává választották. Sokat írt
erkölcsi és hittudományi kérdésekről. †604.
Március 16. / Szent Mária bűnbánó
Szent Ábrám hitvalló, Szíriában élt remete, öccsének kislánya volt. Amikor a
gyermek árvaságra jutott, Ábrám nevelte fel. Sajnos a lány 27 évesen elhagyta az
erényes életet, és csak nehezen tudta Ábrám a helyes útra visszatéríteni. Ezután
még 15 évig élt a pusztában vezekelve. Lelki békéjét teljesen visszanyerte. †355.
Március 23. / Szent Liberátusz és hitvese vértanúk
Orvos és felesége, hitük miatt börtönbe kerültek. Gyermekeiktől elszakítva
számkivetésbe küldték őket, ahol egy Kreszcencius nevű áldozópappal együtt
vértanúságot szenvedtek. †484.
Március 28. / Szent III. Szixtusz pápa és hitvalló
Alexandriai Szent Cirillt segítette a nesztoriánusok (keleti szekta tagjai) elleni
küzdelemben. Sokat tett Róma templomai és szegényei támogatásáért. †440.
Március 31. / Szent Ákos (Akáciusz) püspök és vértanú
Antiochiai püspök volt a Déciusz féle keresztényüldözés idején. Őt is bíróság elé
idézték, és a császár tiszteletére, áldozatbemutatásra akarták kényszeríteni. Ő ezt
határozottan megtagadta, sőt védekezésével még a császárt is kegyelemre sarkalta. Megmenekült a vértanúságtól és békés öregkor után hunyt el, mégis szándéka
és hősies kitartása miatt a vértanúk közt tiszteljük. †250.
Forrás: SZENTJEINK. Szentek, hírességek, művük, üzenetük és a történelem.
Összeállította: Rieth József, válogatta: Papp Géza
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A Katolikus Egyház hírei
XVI. Benedek pápa nagyböjti üzenete
Krisztus értetek szegénnyé lett (2Kor 8,9) mottóval a Szentatya
ez év nagyböjtjén is üzenettel fordul a katolikus hívekhez, melyet az alábbiakban adunk közre. A húsvét felé vezető út minden
évben nagyszerű alkalmat ad, hogy elmélyítsük keresztény hitünk
értelmét és értékét. Arra ösztönöz minket, hogy újra felfedezzük
Isten irgalmasságát, s ezáltal magunk is az irgalmasság tetteivel
forduljunk testvéreink felé...
( bővebben: http://uj.katolikus.hu/cikk.php?h=991)

II. János Pál pápa szobrának megáldása Budapesten
Életnagyságnál nagyobb (220 cm magas) szobrot készített II. János Pál pápáról Babusa János szobrászművész. Az alkotást március 29-én 10 órakor áldja meg Erdő Péter bíboros Budapesten,
a rákoshegyi katolikus templom melletti Szent István téren (XVII.
kerület). (forrás: www.magyarkurir.hu | kép: http://babusaszobrasz.uw.hu/)
Országos Mindszenty engesztelő zarándoklat Esztergomban
Idén május 3-án, szombaton tartják a hagyományos zarándoklatot és ünnepi szentmisét a bíboros-hercegprímás földi maradványait őrző esztergomi bazilikában, délelőtt ½ 11-kor. Az ünnepi
szentmisét Erdő Péter bíboros mutatja be a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia tagjaival és az egyházmegye papságával.
(forrás: www.magyarkurir.hu)

Boldog Batthyány–Strattmann László földi maradványai
Körmenden
Máricus 23-án és 24-én, húsvétvasárnap és húsvéthétfőn, boldoggá avatásának 5. évfordulóján Körmendre szállítják Boldog
Batthyány–Strattmann László földi maradványait.
Húsvétvasárnap este 6 órakor érkezik a boldog relikviája a körmendi plébániatemplomba, ahol érkezésekor Veres András megyéspüspök mutat be szentmisét. Ezt követően késő éjszakáig,
majd másnap délelőtt egyéni és közösségi imára is lesz lehetőség a koporsó előtt.
Húsvéthétfőn délután 3 órakor hálaadó szentmisét mutat be
Ternyák Csaba egri érsek, az Eisenstadti (Kismarton) és a Szombathelyi Egyházmegye püspökeivel és papjaival közösen.
A szentmise után Boldog Batthyány–Strattmann László földi maradványait visszaviszik a németújvári templomba.
(forrás: www.magyarkurir.hu)
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Folytatódnak a
NAGYBÖJTI ELMÉLKEDÉSEK
TEMPLOMUNKBAN
Nagyböjtben, minden csütörtökön a 18 órai szentmise keretében
Dr. Rokay Zoltán atya, tanszékvezető egyetemi tanár elmélkedést tart

SZŰZ MÁRIA HÉT FÁJDALMÁRÓL.
Március 6.
Március 13.

JÉZUS LEVÉTELE A KERESZTRŐL
JÉZUS SÍRBATÉTELE

A szentmiséket az édesanyákért mutatjuk be
A szentmisék előtt fél hatkor gyónási alkalom
Kedves testvéreinket, hozzátartozóikat és ismerőseiket szeretettel
várjuk.

Böjti fegyelem 
Egyházunk böjti fegyelme a következő:
A szigorú böjti napokon - ebben az évben még nagypénteken - 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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HIRDETÉSEINK
Miserend:
vasárnap: 8, 9, 11 és 18ó
hétköznap: 18ó
Hitoktatás:
Alsó tagozatosoknak: kedd 15ó
Ifjúsági: hétfő 19ó

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

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

Márciusban templomunkban:

6-án és 13-án, csütörtökön a 18 órai szentmise keretében nagyböjti elmélkedés. 
7-én és 14-én, pénteken 1730 kor keresztúti ájtatosságot tartunk.
16-án, VIRÁGVASÁRNAP:						

A 9 és 11 órás szentmisén barkaszentelés.
20-án, NAGYCSÜTÖRTÖK						

18 óra Utolsó vacsora emlékmiséje, utána virrasztás.
21-én, NAGYPÉNTEK: SZIGORÚ BÖJT!!! 				

15 óra: Keresztút.
18 óra: Jézus szenvedésének ünneplése, utána Szentségimádás 21 óráig.
22-én, NAGYSZOMBAT:						

800-1200-ig és 1500-1700-ig Szentségimádás.
17 óra: Esti dicséret, feltámadási szertartás.
21 óra: Húsvéti vigília ünneplése (tűzszentelés,vízszentelés, ünnepi eucharisztia).
23-án, HÚSVÉTVASÁRNAP:						

8, 9, 11 és 18 órakor ünnepi szentmisék. Ételszentelés a 8 órai szentmise után.
24-én, HÚSVÉTHÉTFŐ:							

8, és 18 órakor Szentmisék.
A 18 órai szentmisét, névünnepén, Érszegi Gábor atyáért, a Csörsz
utcai kápolna, és templomunk egykori káplánjáért ajánljuk fel.
Lapunk a XII. kerületi Önkormányzat támogatásával jelenik meg!
Következő lapzártánk időpontja: március 15.
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
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