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Fotó, Szöveg: Megyeri DoMonkoS 

Budai Egyházközségek 10. Farsangi Bálja

Idén tizedszerre rendezték meg a Budai Egyházközségek Farsangi Bálját. Az 
időpont, mint mindig, hamvazószerda előtti utolsó szombat este volt. Már a 
megnyitó beszédekre szép számmal megjelentek a vendégek, és a felnőttek nyi-
tótánca (palotás) után, a nyitókeringő alatt már mozdulni is alig lehetett a tánc-
téren. A fiatalok táncát későbbre időzítették, de természetesen ezt is megis-
mételték éjfél után, ahogyan a nyitótáncot is. A tombolasorsolás után a közös 
imádság volt számomra a bál csúcspontja. Leírhatatlan élmény, amikor az ezer 
főt jócskán meghaladó közösség együtt imádkozik, énekel, miközben a Gömb-
aula ablakain át látható csillagok számát a kezeinkben tartott mécsesek meg-
sokszorozzák.
Kálmán atyán kívül Udvardy György segédpüspököt láttam (aki az egyik nyi-
tóbeszédet tartotta), Ákos atyát Szent Imre városból, László atyát gazdagrétről, 
Zoltán atyát a városmajorból, és persze még sok atya vett részt a bálon.
A zenét a standard táncokhoz a Walzer zenekar szolgáltatta, a rock&roll-ért 
az Old Boys volt a felelős, a magyar táncházhoz pedig a Kabóca együttes és 
Boromissza Gábor húzta a talpalávalót.
A Harmónia teremben báli ruha bemutató volt, ahol lehetett fényképeket ké-
szíttetni ezekben a korabeli ruhákban!
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Sziénai Szent Katalin: 
Gyümölcsoltó Boldogasszony

Ó, Mária, alázat edénye,
amelyben az igazi megismerés lángja ég:
általa önmagad fölé emelkedtél,
és ezért elnyerted az örök Atya tetszését;
Ő egyedülálló szeretettel szeretve
elragadott téged és magához vonzott.
A szeretetnek ezzel a fényével és tüzével
meg alázatod olajával
te magadhoz vonzottad az istenséget,
bár előbb az Ő felbecsülhetetlen
szeretetének lángja késztette,
hogy hozzánk jöjjön.

Ó, Mária, ma földedbe megfogantad
értünk az Üdvözítőt.
Ó, Mária, légy áldott
minden asszony között,
mert ma lisztedből adtál nekünk;
ma az istenség egyesült és kovászként
oly erősen elkeveredett emberségünkkel,
hogy ezt az egységet többé már
sem a halál, sem a mi hálátlanságunk
nem tudja megbontani.

Forrás: 
Kétezer év legszebb Mária-imái
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1. v.: NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA 
  Ter 9,8-15;  Zs 24;  1Pét 3,18-22; Mk 1,12-15
2. h.:  Lev 19,1-2.11-18;  Zs 18B; Mt 25,31-46
3. k.:  Iz 55,10-11;  Zs 33;  Mt 6,7-15 
4. sz.: Szent Kázmér Jón 3,1-10;  Zs 50;  Lk 11,29-32
5. cs.:  Eszt 4,17n.p.raa-bb.gg-hh;  Zs 137;  Mt 7,7-12 
6. p.:  Ez 18,21-28;  Zs 129; Mt 5,20-26 
7. sz.: Szent Perpétua és Felicitász MTörv 26,16-19;  Zs 118,1-8;  Mt 5,43-48
8. v.: NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA 
  Ter 22,1-2.9a.10-13.15-18; Zs 115;  Róm 8,31b-34;  Mk 9,2-10
9. h.: Római Szent Franciska,  Dán 9,4b-10;  Zs 78;  Lk 6,36-38 
10. k.:  Iz 1,10.16-20;  Zs 49;  Mt 23,1-12 
11. sz.:  Jer 18,18-20;  Zs 30;  Mt 20,17-28
12. cs.:   Jer 17,5-10; Zs 1;  Lk 16,19-31 
13. p.:  Ter 37,3-4.12-13a.17b-28; Zs 104,16-21; Mt 21,33-43.45-46
14. sz.:  Mik 7,14-15.18-20; Zs 102;  Lk 15,1-3.11-32
15. v.: NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA 
  Kiv 20,1-17;  Zs 18B;  1Kor 1,22-25;  Jn 2,13-25
16. h.:  2Kir 5,1-15a;  Zs 41-42; Lk 4,24-30
17. k.: Szent Patrik  Dán 3,25.34-43;  Zs 24;  Mt 18,21-35
18. sz.: Jeruzsálemi Szent Cirill  MTörv 4,1.5-9; Zs 147;  Mt 5,17-19
19. cs.: 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
20. p.:  Oz 14,2-10;  Zs 80;  Mk 12,28b-34
21. sz.:  Szent Benedek  Oz 6,1-6;  Zs 50;  Lk 18,9-14
22. v.: NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA 
  2Krón 36,14-16.19-23;  Zs 136;  Ef 2,4-10;  Jn 3,14-21
23. h.: Mongrovejói Szt Turibiusz Iz 65,17-21;  Zs 29;  Jn 4,43-54 
24. k.:  Ez 47,1-9.12;  Zs 45;  Jn 5,1-3a.5-16
 25. sz.: URUNK MEGTESTESÜLÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA (főünnep)
  Iz 7,10-14;  Zs 39;  Zsid 10,4-10;  Lk 1,26-38
26. cs.:  Kiv 32,7-14;  Zs 105,19-23;  Jn 5,31-47
27. p.: Szent Rupert  Bölcs 2,1a.12-22;  Zs 33;  Jn 7,1-2.10.25-30 
28. sz.:  Jer 11,18-20;  Zs 7;  Jn 7,40-53
29. v.: NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA
  Jer 31,31-34;  Zs 50;  Zsid 5,7-9;  Jn 12,20-33
30. h.:  Climacus Szent János  Dán 13,1-9.15-17.19-30.33-62;  Zs 22;  Jn 8,1-11
31. k.: Szt. Ámosz, Szt. Benjamin Szám 21,4-9;  Zs 101;  Jn 8,21-30 

március

Templomon kívül is olvassuk az időszerű szentírási szakaszokat
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Szent Kunigunda (~980-1033)
ünnepe: március 3.

Az 1200-ban szentté avatott császárné magyar kapcsolata: férje Henrik testvére 
volt Szent István király feleségének Gizellának.
Luxemburgban született, grófi családban számos testvérével együtt nevelkedett. 
Vallásos nevelést kapott, s vágyódott a kolostori élet után, de szülei kívánságá-
nak megfelelően jegyese, majd hitvese lett a később, 1014-ben császárrá koroná-
zott Henriknek.
Férjének sokat segített tanácsaival és tevőlegesen is a hatalmas birodalom veze-
tésében. Ennek ellenére fontosabbnak tartotta, hogy férje támasza legyen az egy-
ház javát szolgáló alapításokban. Mindketten átérezték mennyire fontos, hogy az 
egyház jogait, mint uralkodók tiszteletben tartsák, s ezen keresztül is példát mu-
tassanak. 
Korábbi fogadalmát teljesítve Kaufungenben felépíttette a bencés apátságot.  Fér-
je az alapító okmányt megerősítette, és az alapítványt hitvesének ajándékozta.
Házasságukból gyermek nem született, ennek okát különböző források más-
képpen magyarázzák. Közös elhatározásukat megvalósítva minden vagyonukat 
Krisztus Egyházára hagyták.
Henrik 1024-ben hunyt el. Ő volt az egyetlen német császár, akit szentté avattak 
(1146). Holttestét az általa alapított bambergi püspökség dómjában temették el.
Kunigunda férje halála után belépett a kaufungeni kolostorba. Császári öltözékét 
letette, s vezeklő ruhát és fátylat viselt a továbbiakban, és egyszerű nővérként il-
leszkedett a konvent életébe.
Szegényen és alázatosan élt, visszautasította az apátnői botot is. Sugárzó szerete-
tével elbűvölte nővértársait és a kolostor környé-
kének egyszerű hívőit.
Halála közeledtekor nővértársai császári méltó-
sághoz illően szerették volna eltemetni, de Ő ra-
gaszkodott apáca ruhájához, mert úgy érezte ez-
zel a viselettel kötődik az éghez. Utolsó kéré-
sét teljesítették: földi maradványait férje mellé, a 
bambergi dómba helyezték.
Egyik legszebb, fenn maradt ábrázolás vele kap-
csolatban a dóm Ádám-kapuján látható. Szere-
tett férje felé fordulva áll, jobb karján egy temp-
lom modelljét tartja alapító tevékenységének 
jelképeként, bal keze pedig beszédes taglejtéssel 
mutat hitvesére. Kunigunda sírja Bambergben
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A fiú és a szögek

Ima Szent Józsefhez

Volt egyszer egy kisfiú, akinek igen nehéz természete volt. Az apja adott neki egy 
zacskó szöget, hogy mindannyiszor amikor elveszti a türelmét, vagy veszekszik 
valakivel: üssön be egy szöget az udvar végében lévő kerítésbe. Az első napon 37 
szöget is ütött a fiú a kerítésbe.
Az elkövetkező hetek során megtanult uralkodni magán és a kerítésbe beütött 
szögek száma napról-napra csökkent. Felfedezte, hogy sokkal könnyebb uralkod-
ni magán, mint beütni a szögeket a kerítésbe.
Végül elérkezett a nap, amikor a fiú egyetlen szöget sem ütött be a kerítés fájába. 
Ekkor megkereste az apját és elmesélte neki. Az apja azt mondta, hogy most már 
minden nap, amikor megőrzi nyugalmát, és senkivel nem kerül veszekedésbe: 
húzzon ki egy szöget a kerítésből.
A napok teltek, majd egy napon közölte az apjával, hogy nincs már egy szög sem 
a kerítésben. Az apa elkísérte fiát a kerítéshez és így szólt:
Édes fiam! Te becsületre méltóan viselkedtél, de nézd csak meg, mennyi lyuk van 
ezen a kerítésen, ez már sosem lesz olyan, mint azelőtt!
Amikor összeveszel valakivel, valami gonosz dolgot mondasz neki, ugyanolyan 
sérüléseket hagysz benne, mint ezek itt a kerítésben! Belemártasz egy kést egy 
emberbe, majd kihúzod azt, de a seb örökre ott marad!
Mindegy hányszor kérsz bocsánatot, a sérülés ott marad. A szavakkal okozott seb 
olyan, mint a fizikai seb.

Szent József, légy házunk ura, kis családunk patrónusa.
Együttérzés, hű szeretet, egyesítse szíveinket.
Az ég felé mutass utat, gyámolítsd az ellankadtat.
Küzdelemben légy segélyünk, erényekben példaképünk.
Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit.
Zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos.
Engedd be az Istenáldást, minden jóban gyarapodást.
Ajánlj minket Jézusodnak ész Szűz Anyjának Máriának,
hogy családunk kisded háza: Názáretnek legyen mása. Ámen.
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Híreink

Március 9-én, hétfőn 18.30-kor:
A farkasréti református-evangélikus templomban (Németvölgyi út 138.) 
Lázár Attila evangélikus teológus: „Politizált-e Jézus? …” címmel tart elő-
adást.

Március 23-án, hétfőn 18.30-kor:
Az Evangélikus templomban (Kékgolyó u. 17.) Dr. Kovács Előd turkoló-
gus tart előadást a magyarok őshazájával kapcsolatos kutatások leg-
újabb eredményeiről.

A szentatya nagyböjti üzenete
Kedves Testvéreim!
A nagyböjt kezdetén, amely intenzív lelki gyakorlás időszaka, a liturgia három 
bűnbánati gyakorlatot javasol a bibliai és a keresztény hagyományból: az imád-
ságot, az alamizsnát és a böjtöt. Ezek felkészítenek arra, hogy jobban tudjuk ün-
nepelni a húsvétot, és megtapasztaljuk Isten hatalmát, aki – ahogy húsvét vigíli-
áján hallani fogjuk – „száműzi vétkünket, lemossa minden bűnünket, a bűnbá-
nóknak ártatlan szívet ad, a szomorkodóknak vigaszt kínál. Távol űzi a gyűlöl-
ködés átkát, és meghozza a békés egyetértést, a zsarnok gőgjét is fékezi.” (Hús-
véti örömének)...

A folytatás a http://uj.katolikus.hu/cikk.php?h=1277 címen érhető el
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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     matolcsy@t-email.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: 3-án, 17-én 17-18 ó
Felnőtt katekézis: 4-én, 18-án 20.30

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

Kalendárium - márciusi programjaink
Nagyböjtben minden pénteken, 17.30-kor keresztúti ájtatosságot tartunk.

24-én, kedden, 18 órakor Gábor napon a szentmisét Gábor atyáért, a 
Csörsz utcai kápolnák, és a Táltos utcai templom káplánjáért ajánljuk fel.

Előre hirdetjük, hogy a nagyböjti lelkigyakorlat valószínűleg március 28-án lesz.

Ne felejtsük el, hogy nagyböjtben a böjti fegyelem a következő:

- A szigorú böjti napokon - hamvazószerdán és nagypénteken - tilos a húsételfogyasztá-
sa, és a 18 és 60 év közötti katolikusok ezeken a napokon csak háromszor étkezhetnek, 
egyszeri jóllakás mellett.
- Nagyböjti időben, (hamvazószerdától húsvétig) minden pénteken kötelező a hústól 
való megtartóztatás!

www.szentkereszt.plebania.hu
Várjuk Kedves Olvasóink híreit, beszámolóit, írásait, fényképeit  

a templomban található Életfa dobozba, vagy a sekrestyébe,  
illetve a mail@megyeridomonkos.hu e-mailcímre.

Következő lapzártánk időpontja: március 22.

E számunk címlapját újfent Simon András grafikusművész alkotása díszíti. A művész-
nek ezúton is köszönetünket fejezzük ki műve közlésre való átengedéséért! 


