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Sirva jössz a világra,  
és körülötted mindenki mosolyog,  

igyekezz úgy élni ,  
hogy mosolyogva távozzál  

és körülötted mindenki sírjon.
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ÖKUMENIKUS Biblia nap 
advent 1 vasárnapja előtti szombaton , 2008 november 29 –én

a XII Kerületi Művelődési Központban (Csörsz utca 18.)

A Lumen Christi gospel kórus, melyet fiatal amatőr énekesek és zenészek alkot-
nak, már 10 éve mûködik.  Idõközben 3 lemezük jelent meg, és számos helyen 
adtak koncertet. Ők a “fekete gospel” zene hazai képviselői, amely fekete gospelt 
jellegzetesen egyéni felfogásban adják elő: saját ötleteikkel gazdagítják, színesítik, 
így formálják a maguk képére; így alakul ki saját, egyéni zenei világuk. A meg-
talált zene és az új utak keresésének öröme az, ami a koncertjeiken mosolyukból 
felénk árad. Rendkívül vidám, lendületes és energikus produkció. Ezt hallhattuk 
az idei városmisszió alkalmából a Horváth kertben szeptember 19-én.
A kórus budapesti kötődésű: otthonuk a rákospalotai MÁV-telepi Jézus Szíve 
Plébánia. A gospel éneklésen túl ifjúsági kórusa is a katolikus templomuknak, 
ahol minden hónap első vasárnapján, a délelőtti szentmisén éneklnek. 
A Lumen Christi gospel kórus vezetője: Gergó Lajos, aki az Elte informatikai kar 
dékán helyettese 
A biblianap délutánján 16- 17-ig hallhatjuk őket a MOM színháztermében.

Kálmán atya

www.lumenchristi.hu
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A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége és a Magyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia Sajtóirodája október 10. és 12. között Mohácson rendezte meg a sajtóapos-
tolok, azaz az egyházmegyei sajtóreferensek, a plébániai lap- és honlapszerkesz-
tők, valamint a szerzetesrendek sajtósainak országos találkozóját. A résztvevők 
a pécsi püspökség vendégeként az egyházmegye által fenntartott Szent János 
Hotelben gyűltek össze Mohácson.

Egyházi és civil előadók az evangélium hirdetésének fontosságát és lehetőségeit, 
a jó honlap szerkesztés szükségességét és módszereit ismertették. A jelenlévő 
határon túli lapszerkesztők elmondták a sajtómunka szépségeit és gondjait Kár-
pátalján és a Vajdaságban.
A szakmai programok mellett Főpásztor Mayer Mihály megyéspüspök és 
munkatársai bemutatták az alapításának 2009-es millenniumára készülő Pécsi 
Egyházmegyét, és az erre az alkalomra kiadott a püspökség múltját feldolgozó 
könyvcsaládot, valamint a pécsi és a djakovói egyház megyét bemutató európai 
örökségünk című igényesen szerkesztett könyvet.

pg

Sajtóapostolok VII. országos találkozója
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1. sz MINDENSZENTEK  
 Jel 7,2-4.9-14 Zs 23 1Jn 3,1-3 Mt 5,1-12a

2. v HALOTTAK NAPJA 
 Jób 19,1.23-27a Zs 26 Róm 5,5-11 Jn 6,37-40

3. h   Fil 2,1-4 Zs 130 Lk 14,12-14
4. k BORROMEO SZENT KÁROLY Fil 2,5-11 Zs 21 Lk 14,15-24
5. sz SZENT IMRE  Bölcs 4,7-17 Zs 118,1-16 Lk 12,35-40
6. cs   Fil 3,3-8a Zs 104,2-7 Lk 15,1-10
7. p   Fil 3,17 - 4,1 Zs 121 Lk 16,1-8
8. sz   Fil 4,10-19 Zs 111 Lk 16,9-15
9. v A LATERÁNI BAZILIKA FELSZENTELÉSE 

 Ez 47,1-2.8-9.12 Zs 45 1Kor 3,9c-11.16-17 Jn 2,13-22
10. h NAGY SZENT LEÓ PÁPA  Tit 1,1-9 Zs 23 Lk 17,1-6
11. k SZENT MÁRTON  Tit 2,1-8.11-14 Zs 36 Lk 17,7-10
12. sz SZENT JOZAFÁT  Tit 3,1-7 Zs 22 Lk 17,11-19
13. cs   Filem 7-20 Zs 145 Lk 17,20-25
14. p   2Jn 4-9 Zs 118,1-18 Lk 17,26-37
15. sz   3Jn 5-8 Zs 111 Lk 18,1-8
16. v ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP 

 Péld 31,10-13.19-20.30-31 Zs 127 1Tessz 5,1-6 Mt 25,14-30
17. h   Jel 1,1-4; 2,1-5a Zs 1 Lk 18,35-43
18. k   Jel 3,1-6.14-22 Zs 14 Lk 19,1-10
19. sz ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET  

 Péld 31,10-13.19-20.30-31 vagy 1Jn 3,14-18  Zs 33  Lk 6,27-38
20. cs   Jel 5,1-10 Zs 149 Lk 19,41-44
21. p SZŰZ MÁRIA BEMUTATÁSA Jel 10,8-11 Zs 118,14-131 Lk 19,45-48
22. sz SZENT CECÍLIA  Jel 11,4-12 Zs 143 Lk 20,27-40
23. v KRISZTUS KIRÁLY 

 Ez 34,11-12.15-17 Zs 22 1Kor 15,20-26.28 Mt 25,31-46
24. h DUNG-LAC SZENT ANDRÁS ÉS VIETNAMI VÉRTANÚTÁRSAI  

  Jel 14,1-3.4b-5 Zs 23 Lk 21,1-4
25. k   Jel 14,14-19 Zs 95 Lk 21,5-11
26. sz   Jel 15,1-4 Zs 97 Lk 21,12-19
27. cs   Jel 18,1-2.21-23, 19,1-3.9aZs 99 Lk 21,20-28
28. p  Jel 20,1-4.11 - 21,2 Zs 83 Lk 21,29-33
29. sz   Jel 22,1-7 Zs 94 Lk 21,34-36
30. v ADVENT 1. VASÁRNAPJA (B) 

Iz 63,16b-17.19b, 64,2b-7 Zs 79 1Kor 1,3-9 Mk 13,33-37

november

Templomon kívül is olvassuk az időszerű szentírási szakaszokat

2008
a BIBLIA ÉVE
www.bibliaeve2008.hu/
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Ez az ünnep közös a keresztény és az ortodox egyházban, csak nem egy napra 
esik.
Marcus Agrippa még Krisztus születése előtt építtette a Pantheont, azt a temp-
lomot, melyben az isteneknek, a félisteneknek a tiszteletére áldozatokat mutat-
tak be, így a birodalom hőseiért is, akiket félistenként tiszteltek.
A fenn maradt adtok szerint Aranyszájú Szent János és Szent Efrém szíriai 
egyházatya is tudott mindenszentek ünnepéről, melyet május 13-án illetve 
pünkösd utáni első vasárnap tartottak.
A Kr.e. 27-ben emelt Pantheont a 600-as évek elején keresztény templommá 
alakították. IV. Bonifác pápa az összes vértanú tiszteletére szentelte fel, megte-
remtve ezzel az alkalmat, az ünnep bevezetésére. 
Az ünnepkör bővülését eredményezte, hogy III. Gergely pápa a Szent Péter Ba-
zilika egyik mellék kápolnáját minden vértanúnak és minden tökéletes igaznak 
szentelte fel.
Az ünnep még a VIII. században május 13-ról november 1-jére tevődött át. 
A IX. század első felében IV. Gergely engedélyével Jámbor Lajos császár hivata-
losan elismerte az új ünnepet. Azóta ezen a napon, a Mindenszenteket ünnepli 
az egész kereszténység.

Mindenszentek

Pontosítás

Az Életfa októberi számában „A városmisszió folytatódott” címmel meg-
jelent írásban Szabó Orsolya tájékoztatásával egyezően jeleztem, hogy 
október 3-án a Szervita téren Szabó István életmű kiállítás nyílik. Ez tech-
nikai okok miatt elmaradt. 
A kiállítás megnyitására december 5-én, 18 órakor kerül sor. Helye: 
Szervita tér 8.  Az Ybl díjas építész leánya minden érdeklődőt szeretettel 
meghív és vár.

Papp Géza

Szívből jövő diákima

A kis alpesi falucskában akkora hóvihar tombolt, hogy a gyerekeknek nem kell 
iskolába menniük. Az ítéletidő elmúltával a hittanórán megkérdezi a pap:

- Ki volt az, aki az elmúlt napokban imádkozott kedvezőbb időjárásért?
- Én! – jelentkezik az egyik kisfiú.- De sajnos, mégis abbamaradt a hóvihar.

Forrás: Égi és földi derű ( Szent Gellért Kiadó és Nyomda)



Életfa 2008. november

6

A Szabad Föld főszerkesztőjének Horváth László úrnak az együttműködési aján-
latát Magyar Katolikus Püspöki Konferencia őszi konferenciáján a püspök atyák 
elfogadták.
Ennek megfelelően:
- A főleg vidéken terjesztett, újság egy-egy példányát  egy éven át a szerkesztőség 
ingyenesen megküldi valamennyi működő plébániának.
- Adventtől új rovata lesz a lapnak, amelyben hétről hétre közlik az aktuális va-
sárnapi evangéliumi részletet, amelyhez egy-egy főpásztor ír rövid elmélkedést.
- A lap internetes változata (online@szabadfold.hu) várja az egyházmegyék, plé-
bániák híreit.

A Katolikus Egyház hírei

Híreink:

November 10-én, hétfőn este ½ 7 órakor: A farkasréti református-evan-
gélikus templomban (Németvölgyi út 138.) Sánta Ibolya református lel-
kész tart előadást: Öreg biblia – fiatal nemzedék, avagy fiatalok biblia 
képe és biblia ismerete címmel. 

November 18-án, kedden este ½ 7 órakor: a Felső-Krisztinavárosi Plé-
bániatemplomban (Apor Vilmos tér) Käfer István docens (Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem) tart előadást: Szlovák-magyar sorskérdések címmel.

„Elhallgatott történelmünk”
Sokan látták már a Godó  atyáról szóló filmet. Október 27-én   hétfőn 
a MOM- művelődési házban  a  zsúfolásig megtöltött kupolateremben 
Nemeshegyi Péter Jezsuita emlékezett a sokat szenvedett atyára.
A sorozat következő darabja :
November 20-án Téglásy Ferenc: A nép ellensége, Placid atyáról készült 
dokumentumfilm Placid atya részvételével
A belépés díjtalan
Mindenkit szeretettel várunk

November 24-én, hétfőn este ½ 7 órakor az Evangélikus templomban 
(Kékgolyó u. 17.) Dr. Csurgayné Ildikó címzetes egyetemi tanár vetített 
képes előadást tart: Kisajátítva őrizni, vagy továbbadni az emberiség tu-
dáskörét címmel.
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Ember, ne félj a rossztól!
Arkangyal áll a poszton,
Van, aki hallja hangod:
Szabadíts a gonosztól.

Ne félj a fájdalomtól:
Nem kontár kése koncol,
Próbált sebész az Isten;
Megifjodol, ha boncol.

A bűnt se féld: a pázsit
Gyomot is hajt, ha ázik.
Ravasz művész az Isten:
A rossz is jót csírázik.

Még magadat se féljed:
Isten kezén a mérleg.
Ha még oly semmi volnál:
Majd megnagyít a Lélek.

Ha napba, holdba lőnek,
Örülj a szép erőnek:
Minden javára munkál
Az Istent szeretőnek.

A kék magasba nézz föl,
Ne kérdd, hogy meddig érsz föl.
Egyet pillant az Isten,
És egész lesz a részből.

A halál is csak ennyi:
- Ne félj elébe menni -
Édesapád az Isten,
Röpül eléd, ölelni.

Sík Sándor

Égi chorusok, az úrnak
sergei, kik fönt vonulnak,
zöngjön éneke a húrnak,
trónusánál a nagy Úrnak.

Ő, az édesség patakja,
Őt a szépség Lelke lakja,
boldogságot ád azoknak,
kikben nincs a rossz salakja.

Tőle bírt akkép kiválni
a hitvalló szent királyfi,
álnokság ellen kiállni,
bárha üldözné akárki. 

Katolikus herceg, vészbe,
agg királynak ifjú része,
Krisztusnak csudás vitéze,
földre mennyet ő idéze.

Megvetette a világot,
béklyót a testére vágott.
Ördögök nyakára hágott,
szablya sem fogá, sem átok.

Mert legyőzött hármas ellent
s a Gonosznak monda ellent,
most, hogy a világból elment,
két palástot is visel fent.

Ékes, szent s királyi mezbe,
udvarló néptől övezve,
él a mennyei körökbe
a Báránnyal mindörökre.

Glória hát az Atyának
s az Ő Egyszülött Fiának
s akit éppoly dics illet meg,
glória a Szent-Léleknek. Amen.
 
Fordította Kosztolányi Dezső

Himnusz Szent Imre hercegről Ne félj!
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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

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 16ó
Ifjúsági: hétfő 19:30

Nyugdíjasklub: 4-én, 18-án 17-18 ó
Felnőtt katekézis: 5-én, 19-én 20:30

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

Kalendárium - novemberi programjaink

1-én, szombaton szentmisék rendje: 8, 11 és 18 óra. A 8 órai szentmise után fel-
keressük templomunk elhunyt papjainak urnasírjait. (Kb. 1,5 óra) Az esti szent-
misét templomunk elhunyt jótevőiért ajánljuk fel. 

2-án, vasárnap az esti szentmisében megemlékezünk közösségünk elhunyt tag-
jairól, első sorban azokról, akikért már nem tudnak szentmisét felajánlani.   

5-én, szerdán a szentmisét, névünnepükön, Balinszky és Abai atyáért;  
11-én, kedden az esti szentmisét – halálának 8. évfordulóján – Pataky István atyáért;  
20-án, csütörtökön – halálának 4. évfordulóján – Érszegi Gábor atyáért ajánljuk fel.               

29-én, Biblia napja a XII. Kerületi Művelődési Központban (Csörsz u. 18)

29-én, szombaton a szentmisén gyújtjuk meg az adventi koszorún az első gyertyát.

www.szentkereszt.plebania.hu
Várjuk Kedves Olvasóink híreit, beszámolóit, írásait a templomban található Életfa 

dobozba, vagy a sekrestyébe, illetve a mail@megyeridomonkos.hu e-mailcímre.
Következő lapzártánk időpontja: november 23.


