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Egyházunk minden évben a húsvétot követő negyedik 
vasárnapon, tartja a papi hivatások világnapját. 

Ebben az évben húsvét 4. vasárnapja április 13-án lesz.

Ezen a napon külön is imádkozzunk lelkipásztorainkért, 
a papi és szerzetesi hivatásokért, valamint templomunk 
másodéves hivatására készülő Szili András kispapjáért.
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A hamvazó szerdával indult 40 napos felkészülési, böjti időszak zárószakasza 
a virágvasárnaptól húsvétig tartó nagyhét. 
Virágvasárnap a barkaszentelés, és a passió éneklése jelezte, hogy az évközi 
vasárnapokhoz képest ünnepélyesebb szentmisén vettünk részt.

A nagycsütörtök esti szertartás alapgondolata az oltári-
szentség és az első szentáldozás alapítása volt. Hagyo-
mányainkkal egyezően kétszín alatt áldozhattunk. Ezt az 
örömöt ellenpontozta Jézus szenvedésének felidézése, az 
elcsendesülés: a harang, a csengők és az orgona elnémulá-
sa, az oltárfosztás majd az estébe nyúló virrasztás, szent-
ségimádás.
Nagypénteken, Megváltónk halálá-
nak időpontjában, délután három 

órakor a keresztút állomásainál énekeltünk, imádkoz-
tunk, s igyekeztünk elmélyülten átgondolni azt, amit 
értünk, megváltásunkért Jézus ezen a napon tett. Az 
esti szertartás is elcsendesüléssel, elmélkedéssel kez-
dődött.
Az igeliturgia csúcspontját Jézus szenvedéstörténete 
jelentette. A János passiót a virágvasárnapihoz képest létszámában is megerő-
sített kórus adta elő. Kántorunk, Csernus József a maga temperamentumával 
olyan együtt éneklést, olyan zenei élményt teremtett, melyet évek óta nem 
hallhattunk. 
Hasonlóan emlékezetes volt a hódolat a szent kereszt előtt. Szinte egy em-
berként mozdultak a hívek, s még a mozgásukban akadályoztatottak is, akár 
segítséggel is de mentek és fejet hajtottak a Megfeszített előtt.

Nagyszombaton, reggeltől a feltámadási szertar-
tásig imádkozhattunk a szent sír fölé kihelyezett 
Oltáriszentség előtt. Az imaórára, és az azt kö-
vető feltámadási körmenetre, az elmúlt évekhez 
hasonlóan most is kiemelkedő számban jöttek el 
a testvérek. Így sok-sok torokból szállt az ég felé 
az örömünket kifejező Feltámadt Krisztus e napon 
kezdetű régi egyházi énekünk, és a két himnusz.

A liturgiák liturgiája, a 12. században keretbe foglalt szertartás sorozat idén 
is sötét templomban kezdődött, majd a tűzszentelés, a húsvéti gyertya meg-
szentelése és meggyújtása után Krisztus világossága betöltötte szívünket és 
templomunkat egyaránt. Az este folyamán a vízszentelést követően megújí-
tottuk még keresztségi fogadalmunkat is. Az eucharisztia magunkhoz vételé-
vel és ünnepi allelujás áldással zárult az idei nagyböjt.

Nagyheti szertartásaink

Szöveg: Papp Géza
Fotók: Megyeri DoMonkos 
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Kedves Testvérek, Kedves Olvasóink!

Az elmúlt számok kézbe vételét követően –feltételezzük- szembetűnt, hogy az Életfát 
apróbb változtatásokkal szerettük volna tartalmában és megjelenésében színesebbé tenni. 
Ahhoz, hogy ezen az úton úgy haladjunk tovább, hogy a lapot forgatók ízlésével, a mi 
elképzeléseink is találkozzanak, feltétlenül számítunk olvasóink támogatására.
Kötelességünknek érezzük továbbra is, hogy templomunk liturgikus és egyéb hitélettel 
kapcsolatos programjait ismertessük, az időszerű eseményekre irányítsuk a figyelmet. 
Meggyőződésünk, hogy a kitűzött cél, a lelki útravaló szolgáltatása, valamint templo-
munk eseményeinek, közösségünk életének megörökítése és bemutatása csak akkor lehet 
teljesebb, sikeresebb, ha a testvérek ötleteikkel, cikkeikkel, képeikkel segítenék a szer-
kesztőket.
Nagy előrelépést jelentene, ha tudomásunkra hoznák, hogy a korábbi időszakban, a 
lapban mi volt az ami tetszett, mi volt az amit feleslegesnek éreztek, és miről olvastak 
volna szívesen.
Köszönettel vennénk, ha egy-egy eseményről –a minden számban jelzett következő lap-
zárta előtt- alkalmi írásokkal, közösségünk életét bemutató fotókkal, és ahhoz illesztett 
magyarázatokkal gazdagítanák a tartalmat.
Az észrevételek, ötletek, javaslatok, fogadására több megoldást is kínálunk; elektronikus 
levél, telefon, vagy továbbra is várjuk az írásokat a templom hátsó falánál, az „irodalmi” 
asztalon elhelyezett Életfa dobozba, melyet rendszeresen ürítünk. Kérünk, kapcsolat fel-
vételi lehetőséget (név, telefonszám) is adjanak meg egyeztetés céljából.
Kérnénk a kedves olvasókat, hogy a mellékelten található kérdőívet töltsék ki, és juttas-
sák el hozzánk a fent említett módok valamelyikén!

Utolérhetnek bennünket továbbá: 
Papp Géza:  06-1-356-7994 és/vagy 06-20-332-7398,
(szerkesztő)  papp.geza@freestart.hu
Megyeri Domonkos: 06-30-385-8012
(tördelés, fotó, DTP) mail@megyeridomonkos.hu

A kedves testvérek segítségét, fáradozásait előre is köszönjük.

          
       A szerkesztők
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1. kedd (Hugó) ApCsel 4,32-37; Zs 92; Jn 3,7-15
2. szerda (Áron) ApCsel 5,17-26; Zs 33; Jn 3,16-21
3. csütörtök (Buda, Richárd) ApCsel 5,27-33; Zs 33; Jn 3,31-36
4. péntek (Izidor) ApCsel 5,34-42; Zs 26;  Jn 6,1-15
5. szombat (Vince) ApCsel 6,1-7;  Zs 32; Jn 6,16-21
6. vasárnap: HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA (Vilmos, Bíborka)
 ApCsel 2,14.22-28; Zs 15; 1Pét 1,17-21; Lk 24,13-35
7. hétfő (Herman) ApCsel 6,8-15; Zs 118,23-30; Jn 6,22-29
8. kedd (Dénes) ApCsel 7,51 - 8,1a; Zs 30; Jn 6,30-35
9. szerda (Erhard) ApCsel 8,1-8; Zs 65; Jn 6,35-40
10. csütörtök (Zsolt) ApCsel 8,26-40; Zs 65; Jn 6,44-51
11. péntek (Leó, Szaniszló) ApCsel 9,1-20; Zs 116; Jn 6,52-59
12. szombat (Gyula) ApCsel 9,31-42; Zs 115; Jn 6,60-69
13. vasárnap: HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA (Ida) Jó Pásztor Vasárnapja  V
 ApCsel 2,14a.36-41; Zs 22; 1Pét 2,20b-25; Jn 10,1-10
14. hétfő (Tibor) ApCsel 11,1-18; Zs 41-42; Jn 10,11-18
15. kedd (Anasztázia, Tas) ApCsel 11,19-26; Zs 86; Jn 10,22-30
16. szerda (Csongor) ApCsel 12,24 - 13,5a; Zs 66; Jn 12,44-50
17. csütörtök (Rudolf) ApCsel 13,13-25; Zs 88,2-27; Jn 13,16-20
18. péntek (Andrea, Ilma) ApCsel 13,26-33; Zs 2; Jn 14,1-6
19. szombat (Emma) ApCsel 13,44-52; Zs 97; Jn 14,7-14
20. vasárnap: HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA (Tivadar)
 ApCsel 6,1-7; Zs 32; 1Pét 2,4-9; Jn 14,1-12
21. hétfő (Konrád) ApCsel 14,5-18; Zs 113B; Jn 14,21-26
22. kedd (Csilla, Noémi) ApCsel 14,19-28; Zs 144; Jn 14,27-31a
23. szerda: SZENT ADALBERT (Béla)    V
  ApCsel 15,1-6; Zs 121; Jn 15,1-8
24. csütörtök (György) ApCsel 15,7-21; Zs 95; Jn 15,9-11
25. péntek: SZENT MÁRK EVANGÉLISTA (ünnep) (Márk) 
  1Pét 5,5b-14; Zs 88,2-17; Mk 16,15-20
26. szombat (Ervin) ApCsel 16,1-10; Zs 99; Jn 15,18-21
27. vasárnap: HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA (Zita)
  ApCsel 8,5-8; Zs 65; 1Pét 3,15-18; Jn 14,15-21
28. hétfő (Valéria) ApCsel 16,11-15; Zs 149; Jn 15,26 - 16,4
29. kedd: SZIÉNAI SZENT KATALIN (ünnep) (Péter) 
  1Jn 1,5 - 2,2; Zs 102; Mt 11,25-30
30. szerda (Katalin, Kitti) ApCsel 17,15.22 - 18,1; Zs 148; Jn 16,12-15

Április

Templomon kívül is olvassuk az időszerű szentírási szakaszokat

2008
a BIBLIA ÉVE
www.bibliaeve2008.hu/
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Évekig élt Rómában bencés és bazilita szerzetesek között, majd ki-
emelkedő térítési munkát végzett. A magyar Géza fejedelem megnyitotta 
országát a térítők előtt 972 körül. Adalbert lett Vajk (a későbbi I. István 
magyar király) nevelője is. Kiemelkedő szerepe volt István hitbéli fejlődé-
sében, a király kereszténység iránti elkötelezettségének elmélyítésében.

983-ban lett prágai püspök. Hatalmas volt az egyházmegyéje: észa-
kon Sziléziáig, Felső-Lausitzig és az Oderáig, keleten Krakkón túl, a Bug 
folyóig, nyugaton a bajor és cseh erdőkig, míg délen Magyarországig 
terjedt. Ez a hatalmas, nem teljes egészében keresztény vallású terü-
let akkoriban a cseh Přemysl család uralkodási területének felelt meg, 
kiegészítve a valamikori morva püspökség területével. A politikai hely-
zet 989 után megváltozott, amikor a Piast-dinasztia (I. Mieszko és fia, 
Vitéz Boleszláv) meghódították Sziléziát és Krakkót és birodalmukat az 
Odera folyóig kiterjesztették. A Sziléziáért dúló küzdelemben Adalbert 
kompromisszumot kötött a Piast dinasztiával. Minthogy mindez a cse-
hek érdekeit sértette, II. Boleszláv cseh herceg Adalbert ellen fordult és 
995-ben megtámadta a püspök székhelyét, Libicét és megölette a püs-
pök egész családját. Bár Adalbertnek sikerült Rómába menekülnie, két év 
múlva, 997-ben a pogány poroszok között vértanúhalált szenvedett.

Adalbert célja, hogy egyházat alapítson a frissen megtértek számára, 
halála után vált valósággá. Ottó német-római császár már 997-ben apát-
ságot alapított Aachenben a vértanú tiszteletére. 1000-ben került sor 
Gnieznoban érsekség alapítására. A vértanú sírját ek-
kor III. Ottó német-római császár is meglátogatta 
és lándzsát adományozott Vitéz Boleszlávnak, 
aki akkor fejedelem volt. Vitás, vajon ez a 
hűbéri alárendelést is jelentette-e a lengyel 
uralkodó irányában. Szent Adalbert tevé-
kenységéhez a későbbiekben számos le-
genda fűződött. Annyi azonban bizonyos: 
az ő tevékenységének is köszönető, hogy 
az ezredforduló táján létrejött a keresz-
tény Magyarország és Lengyelország, míg a 
konfliktus vesztesei a csehek lettek.

Az esztergomi főszékesegyház az ő ne-
vét viseli. Teljes neve Nagyboldogasszony 
és Szent Adalbert Prímási Főszékesegyház. 
A katedrális tövében felépült papnevelde 
épülete a Szent Adalbert Központ nevet 
kapta.

Szent Adalbert - 957 Libice - 997. április 23. Tentikken
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Huron Misszió

Az előadásról készült többi kép, valamint az Életfa színes változata 
megtekinthető a www.szentkereszt.plebania.hu oldalon.

fotó: Megyeri DoMonkos

Március 12-én mutatták be ismét 
a miskolci Fényi Gyula Jezsui-
ta Gimnázium diákjai Koronkai 
Zoltán SJ A Huron misszió című 
színdarabját, amely az észak-
amerikai huron indiánok közt 
dolgozó jezsuita vértanúk életét 
mutatja be.
A budapesti XII. kerületi Önkor-
mányzat Művelődési Központjában mintegy 700 ér-
deklődő tekintette meg a Hegyvidéki Városmissziós 
Színház előadását, amelyen részt vett a darab egyik 

védnöke Mádl Dalma is.
A darab az 1630-as évek környékén játszódik, amikor jezsuita misszi-
onáriusok indultak La Nouvelle-France, új Franciaország, a mai Kanada 
felé. A huron indiánok közti missziós munkájukról tudósításokat írtak 
európai rendtársaiknak, amelyek később évente megjelentek Relation 
(Jezsuita Tudósítások) címmel nyomtatásban. Ezek az 1635 és 1650 
között íródott, és ma is gyakran olvasott dokumentumok szolgáltak a 
darab alapjául.

Az előadás bevételét a Hofher 
József jezsuita szerzetes ál-
tal szervezett cigánymisszió 
„Szeretet iskolája" elnevezé-
sű programjára ajánlják fel, 
amely a tápiószecsői funkcio-
nális analfabéta cigányok ok-
tatására jött létre.

Hegyvidéki Városmissziós Színház

szöveg: magyar kurír
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A Biblia éve – a Biblia múzeuma

A Ráday utcában lévő Biblia Múzeumnak még egy utcanevet is 
köszönhet a főváros: a közeli Biblia köz az intézményről kapta 
a nevét. A Dunamelléki Református Egyházkerület fenntartásá-
ban működő múzeum változatos kiállítás-sorozattal fogadja a 
látogatókat a Biblia évében.

Egerben lesz a Magyar Sydney

Az ausztráliai Sydney ad otthont 2008. július 15. és 
20. között a XXIII. Ifjúsági Világtalálkozónak. A 
katolikus világeseménnyel párhuzamosan a Magyar 
Katolikus Püspöki Konferencia is ifjúsági napokat 
rendez Magyar Sydney néven.

A papság születésnapja

Bábel Balázs érsek a kalocsai székesegyház-
ban mutatta be az olajszentelési misét nagy-
csütörtökön 10 órakor. A liturgia keretében a 
Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye papjai 
megújították szentelésükkor tett fogadalmai-
kat. Az katolikus.hu portálon a főpásztor ün-
nepi homíliáját olvashatjuk.

Több a pap, de a hívek száma gyorsabban növekszik

Flores, IndonéziaVilágviszonylatban a papok és a szemina-
risták száma továbbra is növekszik, de nem olyan mérték-
ben, mint a katolikus népesség – jelentette be a Szentszék 
sajtóirodája, miután bemutatták XVI. Benedek pápának az 
Annuario Pontificio, vagyis a pápai évkönyv idei kiadását. A 
kötetben szereplő adatok a világegyház 2006. december 31-i 
állapotát rögzítik.

Forrás: www.katolikus.hu

A Katolikus Egyház hírei
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Lapunk a XII. kerületi Önkormányzat támogatásával jelenik meg!
Következő lapzártánk időpontja: április 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 DTP: 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

Kalendárium - Áprilisi programjaink

20-án, vasárnap: 
A  9 órai szentmisén járul számos hittanosunk elsőáldozáshoz. Kérjük, 
minél többen vegyünk részt a szentmisén, hogy a fiatalokkal és szüleikkel 
együtt ünnepelhessünk.

26-án, szombaton:
A 18 órai szentmisében Tamás Ernő atyára, a Csörsz utcai kápolna igaz-
gatójára emlékezünk halálának 40. évfordulóján.

Előre hirdetjük, hogy május 30.-án kerül megrendezésre a szokásos Zenés Esti 
Családi Hajózás a Dunán.


