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A városmisszió folytatódott

A 2007-es budapesti Városmisszió zárásakor már Főpásztorunk elmondta,
szeretné, ha tovább folytatódna ez a sok értéket felmutató, közösségeket formáló,
embereket megszólító és a templomokba is behívó, keresztény lelkiséget ismertető együtt munkálkodás.
A szervezők erre az évre is egy számtalan programot felsoroló füzetet adtak ki,
melyből ki-ki a saját érdeklődési köréhez közel álló és elfoglaltságához illeszthető egyházzenei áhítatot, hangversenyt, vetélkedőt, imaórát, szentségimádást,
előadást stb. választhatott magának, családjának.
A szerény cím, - Előadás a templomról, „Miként tükrözi a feltámadás hitét a
farkasréti templom?” – nem sejtette, hogy milyen ismereteket gyűjthet a hallgató,
arról a művészről, aki a mi templomunkat is megálmodta.
Dr. Szederkényi Károly, plébános atya ismertette azt a rögös utat, melyet a
közösség az iskolai tanteremben bemutatott szentmiséktől, a háborúban elpusztult temetőkápolnán keresztül, a Kolling-féle étteremben kialakított misézőhelyig
megtett.
Dr. Lékai László bíboros úr kezdeményezésére, Bíró Imre lelkész, majd a templom első plébánosa közreműködésével 1975. májusában kezdték építeni Szabó
István tervei szerint az étterem fölé a Mindenszentek templomot. A munkát
1977. áprilisára fejezték be. 10-én volt a templom felszentelése és a lelkészség
plébánia rangra emelése.
A tervező és építő Szabó István lánya, Orsolya ismertette, a tervezés, az építés
majd a templom berendezése során felmerült gondokat, a művészi elgondolásokat és azok megvalósításának mozzanatait. Így többek között az egyszerű
szürke betonkefnik, a mindenszentek és a közösség tagjainak harmóniáját, az
elemek elforgatása adta ritmust és dinamikát. (Ezek azok az elemek, melyek a mi
templomunk falát is alkotják). Külön szólt az egy-egy falfelületen látható üvegablakokról, melyek minden egyes darabját édesapja vágta, festette és illesztette.
Kiemelte a szentségház-örökmécses kombináció különlegességét.
Zárógondolatként elmondta, hogy édesapja ezért a
templomért Ybl-díjban részesült, összesen 10 templomot
épített. (A mienket közvetlenül a farkasréti után).
Október 3-án a Szervita téren nyitják meg az életmű
kiállítását.
								
		
Papp Géza
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A Szentkorona-tan története

A felbomló törzsi szervezet, és a megyerendszer bevezetése szükségessé tette,
hogy a Kárpát-medence szabad népeinek I. István jogi biztosítékot adjon kiváltságaik, jogaik megörzésére és a király leválthatóságára. Ennek a gondolatnak a
jegyében I. István király az ú.n. Szent Koronát a mindenkori király fölé emelte.
I. István király Imre herceghez intézett Intelmei alapján az ú.n. Szent Korona
jelképezi az országot mint területet, az ország polgárait, a közigazgatási rendszert, az apostoli keresztény hitet, az apostolságot, az uralkodó személyét, az
uralkodói tulajdonságokat és képességeket, a jogi intézményrendszert, az igazságos ítélkezést, a társadalmi türelmet (toleranciát), az ország védelmét és az
országban lakó, együttélő, vendégként befogadott idegen népeket.
1038. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján államalapító király, I. István
király Székesfehérvárott a Mennybe emelt Szűz Mária templomában országát a
Szent Korona képében a Mennybe emelt Szűz Máriának ajánlotta fel. Célja egy,
az Ég és Föld között létrejött szerződés létrehozása volt, mely a Kárpát-medencét
Szűz Mária országává tette, úgy, hogy ezen a földi hatalmak se változtathassanak.
A Szentkorona-tan Szent István tudatos államjogi alkotása.
A Szentkorona-tan az idők folyamán finomult, részleteződött. A 15. században
Zsigmond királlyal összekülönböző magyar főurak a Szent Korona nevében,
a királytól függetlenül kormányozták az országot. Werbőczy István
Hármaskönyvében (Bécs, 1515) a Szent Korona teste az ország területe, tagjai az
ország polgárai. A Hármaskönyv kimondja, hogy minden hatalom és jog forrása
a Szent Korona; az uralkodó csak a Szent Korona nevében cselekszik; továbbá
jószágvesztés esetén a birtok visszaszáll a Koronára és a király csak azért adományozhatja tovább, mert a koronázással a Szent Korona jogai átruházódnak rá.
A Szent Korona Országai: Erdély, Moldva(az 1600-as évekig, de aztán kiszakadt),
Horvátország, Szlavónia, Dalmácia és a „magterület”.
1613-ban Révay Péter Commentarius De Sacra Regni Hungariae Corona vagyis
A Magyar Királyság Szent Koronájának magyarázata című könyvében, valamint
egy másikban, A magyar államról és a magyar Szent Koronáról címűben részletesen kifejti, és a törvények törvényének nevezi a Szentkorona-tant.
Az 1848-as jobbágyfelszabadítással a Szent Korona tagjai közé a teljes lakosság
bekerült.
Az I. világháborúban elszenvedett vereség után a magyar állam immár királyától megfosztva megőrizte államformáját, a királyságot. A hatalmat az ú.n. Szent
Korona nevében a kormányzó gyakorolta.
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Templomon kívül is olvassuk az időszerű szentírási szakaszokat!
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1000 körül született, és Szent István király uralkodásának kezdetén, a Prágából
Szent Márton hegyére (a mai Pannonhalmára) áttelepült bencésekhez járt iskolába.
1030 körül ennek a kolostornak lett az apátja. Az évtized első felében a király,
fiával Imre herceggel imádkozni ment a Szent Hegyre, amikor egy legenda
szerint felfigyelt Mór testvér jámborságára, szerénységére és alázatosságára.
1036-ban Szent István Pécsett püspöki méltóságra emelte.
Életének további fontosabb eseményei:
1046-ban egyike a három püspöknek, akik I. Andrást megkoronázzák.
1055-ben a tihanyi apátság alapítólevelét tanúként aláírta.
1061-ben jelen volt a szekszárdi apátság alapításánál.
1063-ban ő temette el Szekszárdon I. Béla királyt.
Ő volt az első magyar ember, akitől fennmaradt életrajzi leírás. A Nyitra melletti
Zobor-hegyi monostor két bencés szerzetesének, remetéjének, Andrásnak és
Benedeknek a sorsát ismerteti, a latin nyelvű irodalmi alkotás.
A hagyomány szerint 1070 körül halt meg, valószínűleg Pécsett.
Az évszázadokon keresztül köztiszteletben álló, XV. századi misekönyvekben
már szentként említett Boldog Mór püspök egyházi tiszteletét a város 72. püspöke,
Scitovszky XIII. János kezdeményezte.
Boldog IX. Piusz pápa 1848. augusztus
4-én jóváhagyta és megerősítette az egyházi ünnepét. Ezt követően október negyedik
vasárnapján szentmisével és zsolozsmával
emlékeztek a szent püspökre 1913-ig,
amikor is október 25-ére helyezték át az
ünnepet.
XI. Piusz pápa 1925. december 4-én
az egyházmegye másodvédőszentjévé
nyilvánította, (az elsődleges Szent Péter
apostol).
Pannonhalmi Boldog Mór az egyetlen, a
szentek sorába hivatalosan felvett magyar
bencés szerzetes.
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A megkönnyezett prédikáció
Az egyházközség új káplánt kap, egy frissen végzett atyát. Első miséjén feltűnik
neki egy idős hölgy, aki szinte az egész prédikációt végig sírta.
A fiatal pap a szentmise után megkérdi tőle, miért sírt, hiszen nem is beszélt szomorú dolgokról.
- Tudja, én szegény özvegyasszony vagyok, és semmi áldozatot nem sajnáltam
azért, hogy egyetlen fiam papnak tanulhasson. Az ön prédikációját hallva megrémültem, hogy mi lesz, ha egy napon majd ő is ilyen csapnivalóan fog beszélni,
hiszen akkor hiába költöttem a taníttatására...

Az üzenet
Peti hazatér a vasárnapi diákmiséről. Apja megkérdi tőle:
– Miről prédikált a plébános?
Peti ártatlanul válaszol:
– Azt mondta, hogy a szülők ne kérdezgessék folyton a gyermekeiktől, hogy mi
volt a misén, hanem inkább ők maguk is menjenek el templomba!
Forrás: Égi és földi derű (Szent Gellért Kiadó és Nyomda)

Híreink:
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Október 4-én, Nagymarosi Ifjúsági Találkozó lesz a magyar katolikus
fiatalok legnagyobb múltra visszatekintő - 1973 óta létező -, évente
kétszer megrendezett országos lelkinapja, amelyre szeretettel várják az
ifjúságot a legkisebbektől kezdve, akiknek Gyerekmarost tartanak.
Október 7-én, kedden este ½ 7 órakor:
a Felső-Krisztinavárosi Plébániatemplomban (Apor Vilmos tér) Lévai
Anikó, az Ökumenikus Szeretetszolgálat jószolgálati nagykövete tart
előadást: „A szeretet szolgálatában” címmel.
Október 13-án, hétfőn este ½ 7 órakor:
A farkasréti református-evangélikus templomban (Németvölgyi út 138.)
Hopher József jezsuita plébános: „Elhagytuk parancsolataidat” (népek,
közösségek bűne, bűnbocsánata) címmel tart előadást.
Október 27-én, hétfőn este ½ 7 órakor:
Az Evangélikus templomban (Kékgolyó u. 17.) Udvaros Béla művészeti
vezető „100 éve indult meg a NYUGAT c. irodalmi folyóirat” címmel tart
előadást.

A Katolikus Egyház hírei
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11 méter magas Szűz Mária-szobrot állítanak
A Hercegszántó Vodica-Máriakert kegyhelyen Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek ünnepi szentmise keretében
október 13-án áldja meg, illetve szenteli fel a világ legnagyobb méretű Szűz Mária-szobrot, a miséző oltárt és
keresztet.
Bábel Balázs érsek a szentmise keretében főegyházmegyéjét, a magyar Egyházat és a magyar nemzetet az itt élő
nemzetiségekkel együtt felajánlja a Magyarok Nagyasszonyának. Az ünnepi szentmise és felajánlás október 13-án
14 órakor kezdődik a Hercegszántó Vodica-Máriakert
kegyhelyen. A szentmisét megelőzően 13.30-kor kezdődik
a rózsafüzér-imádság.
A világ legnagyobb méretű, 11 méter magas rozsdamentes acélból készült Szűz
Mária-szobor egy, a településről 1956-ban Amerikába disszidált 73 éves férfi,
Vöő Sándor felajánlásából, és támogatásával készült.
A kegyhelyet 1838-ban Klobusiczki Péter Kalocsai érsek szentelte fel, és nyilvánította kegyhellyé az ott történt jelenést követő csodás gyógyulások és imameghallgatások hatására, a megfelelő egyházi kivizsgálást követően.

XV. Családkongresszus Máriabesnyőn
Bíró László püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családreferense országos családkongresszusra
hívja november 6. és 8. között a családok lelkigondozása
terén tevékenykedő, illetve a családpasztoráció iránt
érdeklődő papokat és világiakat.
A kongresszus nov. 6-án 14.30-kor kezdődik a Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Házban (Gödöllő-Máriabesnyő, Kapucinusok tere 3.), és nov. 8-án a gödöllői Szent Norbert Premontrei Gimnázium aulájában tartandó Családünneppel zárul. A Szent Norbert Premontrei Gimnázium (Gödöllő, Egyetem tér 16.)
aulájában tartandó Családünnepre várják azokat is, akik csak erre a napra
tudnak eljönni.
Forrás: magyar kurír
PB
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HIRDETÉSEINK

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

Bibliaóra:
csütörtökön az esti mise után

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

Kalendárium - októberi programjaink
Minden este 17:30-tól templomunkban közösen imádkozzuk a rózsafűzért.
Első és harmadik kedden 17-18 óráig nyugdíjasklub
Első és harmadik szerdán 20:30-tól felnőtt katekézis
12-én vasárnap családi kirándulást szervezünk.
Megújult honlapunkon szeretettel várjuk a kedves testvéreket hírekkel, képekkel, életfa régebbi számaival...
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: október 26.
Lapunk a XII. kerületi Önkormányzat támogatásával jelenik meg!
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