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Új Pünkösd

Az Atya szeretet végtelen,
Mindig segít az embereken.
Már Ádámnak megmondta:
„…Ember küzdj, és bízva bízzál”
Én nem hagylak el téged soha
Mózes és a választott nép,
Élvezték az Atya segítségét.
Szabadulás Egyiptomból,
Jóllakhattak a mannából,
De sokszor nem kértek,
A tíz parancsolatból.

2008. május

Hol Jahve, hol a bálványok,
Próféták, intelmek, jóslatok,
Örömök, sírások, süket fülek,
Jajgatások,
Így teltek az évszázadok.
Az Atya elküldi,
Végül Szent Fiát.
Ki felvette az
Ember alakját.
Jót tett, hirdette
A szeretetet, bűneinkért
Vitte a keresztet.
Feltámadott, megígérte
Elküldi az Atya Lelkét
S felemelkedett a mennybe.
Jött a lélek zúgva,
Hangosan, hitet ad, bátorít,
Hangja azóta is hallatszik.
Felebarátom, ha lelked
Nem süket,
Ő vezetheti az életed!

Bíró Ferenc
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Szentáldozáshoz járultunk

Április 20-án vasárnap, a reggel 9 órai
szentmisén nyolc gyermek járult először
szentáldozáshoz. A szertartáson szép
számmal jelen voltak a kedves testvérek, a gyermekek szülei, keresztszülei,
további családtagjai, így templomunk
ismét megtelt.
A szertartásról készült fényképek megtekinthetőek lesznek a honlapon
(www.szentkereszt.plebania.hu), illetve kérésre szívesen elküldjük őket.

Fotó: Megyeri Domonkos
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Kedves Testvérek, Kedves Olvasóink!
Azonosmegszólítássalfordultunkolvasóinkhozazáprilisiszámban.Jeleztükszándékunkat:szeretnénkolyanlapotszerkeszteniésátadniatestvéreknek,amelyegyreinkább
közeledik az igényeikhez.
Köszönjükavisszaküldöttkérdőíveket.Abeérkezettekfeldolgozásátkövetőenbizonyos
következtetéseketmárlelehetvonni,deakülönbözőközvéleménykutatásokisakkor
adnakvalósabbképet,hanagyobb„merítésből”sikerülvéleménytformálni.
AzÉletfaszínvonalával,tartalmávaléskivitelévelaválaszolókdöntőtöbbségeelégedett,
néhányan kiválónak tartják.
Azéveslapszámmalkapcsolatosválaszadóktöbbmintháromnegyedeajelenlegigyakorisággal szeretné kézhez kapni a kiadványt.
Azegyesrovatokközülatemplomunkbantörténteketmindenkiolvassa.AzIgeliturgikus
naptár92%-os,azAkikrőlritkábbanhallunk,aVersekésaKatolikusEgyházhírei
egyformán 77%-os, a Színházi beszámolók 46%-os olvasottságúak.
Különköszönjük,hogyháromválaszolómegjelölttémátilletvetémákat,amirőlszívesen
olvasna.
Templomunkhonlapjátaliglátogatjákatestvérek.Lehetséges,hogyeztkorábbanmi
sem ajánlottuk.
Örülünkazoknakajelentkezőknekis,akiksegítenénekaszerkesztésben,csakkérjük,
adják meg utolérési lehetőségüket, hogy fel tudjuk venni a kapcsolatot.
Továbbra is érdeklődéssel és köszönettel várjuk a kitöltött kérdőíveket.
										

							

A szerkesztők
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Templomon kívül is olvassuk az időszerű szentírási szakaszokat

Május
01.csütörtök: (Fülöp)
02.péntek: (Zsigmond)
03.szombat: (Irma)
04.vasárnap: (Flórián)
ApCsel 1,1-11;
05.hétfő: (Györgyi)
06.kedd: (Frida)
07.szerda: (Gizella)
08.csütörtök: (Mihály)
09.péntek: (Gergely)
10.szombat: (Ármin)
11.vasárnap: (Ferenc)
ApCsel 2,1-11;
12.hétfő: (Pongrác)
13.kedd: (Szervác)
14.szerda: (Bonifác)
15.csütörtök: (Zsófia)
16.péntek: (Mózes)
17.szombat: (Paszkál)
18.vasárnap: (Alexandra)
Kiv 34,4b-6.8-9;
19.hétfő: (Ivó)
20.kedd: (Bernát)
21.szerda: (Konstantin)
22.csütörtök: (Júlia)
23.péntek: (Dezső)
24.szombat: (Eszter)
25.vasárnap: (Orbán)
MTörv 8,2-3.14b-16a;
26.hétfő: (Fülöp)
27.kedd: (Hella)
28.szerda: (Emil)
29.csütörtök: (Magdolna)
30.péntek: (Angéla)
31.szombat: (Janka)

www.bibliaeve2008.hu/

ApCsel 18,1-8;
Zs 97;
Jn 16,16-20
ApCsel 18,9-18;
Zs 46;
Jn 16,20-23a
1Kor 15,1-8;
Zs 18A;
Jn 14,6-14
URUNK MENNYBEMENETELE
		
Zs 46;
Ef 1,17-23;
Mt 28,16-20
ApCsel 19,1-8;
Zs 67,2-7;
Jn 16,29-33
ApCsel 20,17-27;
Zs 67,10-21;
Jn 17,1-11a
ApCsel 20,28-38;
Zs 67,29-36;
Jn 17,11b-19
†
ApCsel 22,30; 23,6-11; Zs 15;
Jn 17,20-26
ApCsel 25,13-21;
Zs 102;
Jn 21,15-19
ApCsel 28,16-20.30-31; Zs 10;
Jn 2,20-25
PÜNKÖSDVASÁRNAP 			
†
Zs 103;
1Kor 12,3b-7.12-13;Jn 20,19-23
Jak 1,1-11;
Zs 118,67-76; Mk 8,11-13
Jak 1,12-18;
Zs 93;
Mk 8,14-21
Jak 1,19-27;
Zs 14;
Mk 8,22-26
Jak 2,1-9;
Zs 33;
Mk 8,27-33
Jak 2,14-24.26;
Zs 111;
Mk 8,34-9,1
Jak 3,1-10;
Zs 11;
Mk 9,2-13
SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAP			
Dán 3,52-56;
2Kor 13,11-13; Jn 3,16-18
Jak 3,13-18;
Zs 188;
Mk 9,14-29
Jak 4,1-10;
Zs 54,7-23;
Mk 9,30-37
Jak 4,13-17;
Zs 48;
Mk 9,38-40
Jak 5,1-6;
Zs 48;
Mk 9,41-50
Jak 5,9-12;
Zs 102;
Mk 10,1-12
Jak 5,13-20;
Zs 140;
Mk 10,13-16
ÚRNAPJA			
Zs 147;
1Kor 10,16-17; Jn 6,51-58
1Pét 1,3-9;
Zs 110;
Mk 10,17-27
1Pét 1,10-16;
Zs 97;
Mk 10,28-31
1Pét 1,18-25;
Zs 147;
Mk 10,32-45
1Pét 2,2-5.9-12;
Zs 99;
Mk 10,48-52
MTörv 7,6-11;
Zs 102;
1Jn 4,7-16; Mt 11,25-30
Júd 17.20b-25;
Zs 62;
Mk 11,27-33

†-tel jelölt részhez továbbiak e lapban		
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Összeállította:

Papp Géza
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Boldog Gizella (~ 980 - 1059, Passau)

Hazánk első koronás uralkodónője, a bajor hercegnő, akit Szent
Wolfgang bencés szerzetes nevelt. Eredetileg szerzetesnő szeretett volna lenni, de Szent Adalbert püspök kérésének eleget téve beleegyezett
az Istvánnal kötendő házasságba. Az esküvőt 996-ban, Scheyernben
(Bajorországban) tartották.
Magyarországra érkezését követően Veszprémben telepedett le. A város püspöke lett a gyóntatója, majd később koronázó főpapja is. István
a pápától kapta koronáját, Gizelláét a magyarok készítették. A királyné
sokat fáradozott városa szépítésén, felépíttette a székesegyházat és egy
apácazárdát is.
Abban a korban, a templomok részére, a királyi udvar feladata volt a
miseruhák és más textil felszerelések rendelkezésre bocsátása. Ennek
gondját bízta a király Gizellára, aki nagyon szépen varrt és hímzett. A
magyar koronázó palást is az ő keze munkáját dicséri. Óriási munka
volt a temérdek miseruha elkészítése, figyelembe véve azt, hogy minden
templom részére legalább öt darabot kellett varrni (az öt liturgikus szín
miatt), s akkoriban a varrást, kötést, hímzést és horgolást is csak kézzel
végezték. Munkatársaival a bajor és magyar udvarhölgyekkel, valamint
a veszprémi zárda apácáival,
negyven éven át, ez több mint
kettőezer miseruhát jelentett.
Gizella példás feleség volt.
Fáradhatatlan, a jó tettek gyakorlásában, megnyitotta kezét
és szívét a szegények előtt. Fiának, Imrének halála után mindinkább visszavonult, majd István halálát követően már csakis
Istennek élt. Anyai és hitvestársi
fájdalmát hősiesen viselte, és
azokat a megaláztatásokat is,
melyeket a trónon férjét követő
uralkodóktól kellett méltánytalanul elszenvednie.
48 év után visszatért hazájába, és Passauban belépett a
bencés nővérek niedernburgi
kolostrába. Szerzetesnői életéről alig maradt feljegyzés. A
zárda vezetésében szerény volt,
nővértársait szeretettel kormáfolytatás a 6. oldalon
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nyozta. A nehézségeket, a szomorúságot türelemmel viselte és idős kora ellenére élenjárt az
önmegtartóztatásban és böjtölésben.
A niedernburgi templomban helyezték örök
nyugalomra. Sírfelirata 1095-re jelöli halálának évét, de ez feltehetően kőfaragói hiba:
felcserélte az utolsó két számot. Ezt az állítást erősíti egyrészt, hogy 1083-ban férjének
és fiának szentté avatási ünnepségén nem volt
jelen és nem is képviseltette magát, továbbá
napjainkban anatómiailag megvizsgálták földi
maradványait, s a szakvélemény szerint kb. 75
év körüli, magas termetű nő csontváza volt a
kriptában.
Hamvainak hazahozatala többször felmerült, de a megvalósítása, akár
csak a szentté avatása még várat magára. Ideje lenne, hogy a magyar
nép, első szent életű királynéját sajátjának tekinthesse.
Fohász: Istenünk, ki első királynőnkül adtad Boldog Gizellát, és ő önfeláldozó buzgósággal fáradozott népünk megtéréséért, kérünk, add
meg az ő közbenjárására, hogy e nép, mint egykor, az igaz hitben eggyé
váljon!

Híreink:
12-én, pünkösdhétfőn Karizmák Ünnepe, a Máriaremetei Kegytemplom kertjében. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ifjúsági és családi napja. 9-órakor kezdődő, egész napos együttlétre hívjuk és várjuk a
főegyházmegye családjait, fiataljait, közösségeit.
13-án, kedden 18:30 órakor a Felső-Krisztinavárosi Plébániatemplomban (Apor Vilmos tér) Fodor György professzor a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora „Hogyan olvassuk az Ószövetséget” címmel tart
előadást.
19-én, hétfőn 18:30 órakor a farkasréti református-evangélikus templomban (Németvölgyi út 138.) Magyarné Balog Erzsébet református mis�sziós lelkész „Magasztalja az én lelkem az Urat” címmel tart előadást.
30-án, pénteken lesz az ez évi, tanévzáró, zenés, esti, családi sétahajózás a Dunán. Indulás: 20:00-kor a Vigadó térről, érkezés ugyanide kb.
22:00 órára. Jegyek Kálmán atyánál kaphatók.
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A Katolikus Egyház hírei
Hivatások az Egyház missziós szolgálatában
XVI. Benedek pápa a hivatások 45. világnapja alkalmából (április 13.) üzenetet intézett a hívekhez,
melyet az alábbiakban adunk közre. Az üzenet az
alábbi linken olvasható:
http://uj.katolikus.hu/cikk.php?h=1034
A nemzeti kegyhely lapja
Új taggal gazdagodott a katolikus sajtó a ferencesek jóvoltából, akik a közel nyolcszáz
éves mátraverebély-szentkúti kegyhely őrzői
és gondozói. Az évente kétszer megjelenő
magazin címe Szentkút, alcíme A nemzeti kegyhely lapja.
A történelmi egyházak közös sajtótájékoztatója
Egyházaink a társadalom értékhordozó tényezői
címmel közös sajtótájékoztatót tartott Erdő Péter
bíboros, az MKPK elnöke, Bölcskei Gusztáv püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, Ittzés János, a Magyarországi
Evangélikus Egyház elnök-püspöke és Feldmájer Péter, a Magyarországi Zsidó
Hitközségek Szövetsége elnöke április 18-án az MKPK székházában.
Egyházmegye-történet kicsiknek és nagyoknak
A Pécsi Püspökség 2009-ben lesz ezer esztendős. A kerek
évforduló méltó megünneplésére hároméves felkészülési időszakot hirdetett 2006-ban Mayer Mihály, az egyházmegye 81.
püspöke. Számos programot szerveznek, hogy széles körben
megismertessék mindazt a kulturális és lelki értéket, amellyel
a püspökség a magyarság megmaradását, boldogulását és hitben való gyarapodását mindenkor szolgálta. Ezen ismeretterjesztés hatékony eszköze az április 2-án a pécsi Dómmúzeumban bemutatott, az
egyházmegye múltját feldolgozó könyvcsalád.
Forrás: www.katolikus.hu
7

Életfa 2oo8. május

HIRDETÉSEINK
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 - Májusi programjaink
Minden este 17:45-kor májusi ájtatosságot, litániát tartunk.
4-én, vasárnap: a 9 órás szentmisén megemlékezünk az édesanyákról
és a nagymamákról.
11-én, vasárnap: pünkösd, szentmisék vasárnapi miserend szerint.
12-án, hétfőn: pünkösdhétfő szentmise hétköznapi miserend szerint
Megújult honlapunkon szeretettel várjuk a kedves testvéreket hírekkel, képekkel...
www.szentkereszt.plebania.hu
Következő lapzártánk időpontja: május 18.

Lapunk a XII. kerületi Önkormányzat támogatásával jelenik meg!
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
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