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Legyetek hát éberek, mert nem tudjá-
tok sem a napot, sem az órát.

Mt 25; 13



Életfa 2009. április

2

Keresztút
Joseph Ratzinger bíboros elmélkedései (2 részlet)

IV. ÁLLOMÁS: Jézus édesanyjával találkozik 
Szt. Lukács evangéliumából (2,34-35.51)
Simeon megáldotta őket, és így szólt anyjához, Máriához: „Ime, Ő sokak romlásá-
ra és sokak feltámadására lesz Izraelben, jel lesz, amelynek ellene mondanak – a 
te lelkedet is tőr járja át - , hogy kiderüljenek sok szív titkos gondolatai”. Szavait 
anyja mind megőrizte szívében.

Elmélkedés

Jézus keresztútján ott áll Mária, az édesanyja. Jézus nyilvános élete idején a hát-
térben kellett maradnia, hogy Jézus új családja, tanítványai családja születésé-
nek helyet adjon. Hallania kellett ezeket a szavakat: „ Ki az  anyám s kik a roko-
naim? … Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az nekem mind testvérem, nő-
vérem és anyám” (Mt 12,48-50). Most megmutatkozik, hogy Mária nem csak 
test szerint, de szíve szerint is édesanyja Jézusnak. Még mielőtt testében fogan-
ta volna Jézust, Mária már szívében megfoganta őt engedelmessége által. Neki 
mondta az angyal: „Gyereket fogansz, fiút szülsz … Nagy lesz Ő … Az Úr Isten 
neki adja atyjának, Dávidnak trónját” (Lk 1,31k). Azonban nem sokkal később 
Mária hallotta az agg Simeon szájából a másik szót is. „Tőr járja át a lelkedet” 
(Lk 2,35). Ekkor talán olyan prófétai szavak is tudatosultak benne, mint a kö-
vetkező „Megkínozták, s ő alázattal elviselte”. „Mint a juh, amelyet leölni visz-
nek …….. Ő sem nyitotta ki a száját” (Iz 53.7). Most mindez elérkezett. Szívé-
ben Mária mindvégig megőrizte a szót, amelyet egykor, mindeneknek kezde-
tén az angyal mondott neki: „Ne félj Mária” (Lk 1.30). A tanítványok elfutot-
tak, Mária azonban nem menekül el. Az anya bátorságával, az anya hűségével, 
az anya jóságával áll itt, valamint hitével, amely ellenáll a sötétségnek. „Boldog 
vagy, aki hittél (Lk 1,45). „Amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?” 
(Lk 18,8). Igen, de ebben a pillanatban Jézus tudja: talál hitet a földön. Ebben 
az órában ez jelenti számára a visszatalálást.
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XIII. ÁLLOMÁS: Jézus testét leveszik a keresztről és anyja ölébe fektetik.
Szt. Máté evangéliumából (27.54-55) 
A százados és a többiek is, akik Jézust őrizték, a földrengés és a történtek láttán 
igen megijedtek: „Ez valóban Isten fia volt” –mondták. Messziről több asszony fi-
gyelte mi történik: olyanok, akik Gallileából eddig kísérték, és gondoskodtak róla.

Elmélkedés

Jézus meghalt, szívét átszúrja a római katona lándzsája, s a sebből vér és víz 
ömlik ki: a szentségek áramának titok-teli ábrázolása ez, a keresztségé és az Ol-
táriszentségé, amelyből – Jézus nyitott szívének erejében mindig újjászületik 
az Egyház. Csontjait nem törik meg, mint a két másik megfeszítettnek; így va-
lódi húsvéti báránynak bizonyul, amelynek egy csontját sem volt szabad eltör-
ni (Kiv. 12.46) És most, hogy mindent elszenvedett megmutatkozik, hogy Jé-
zus a szív minden elbizonytalanodása, a gyűlölet és a gyávaság minden hatalma 
ellenére sem maradt egyedül. Vannak hűségesek. A kereszt alatt ott állt Mária, 
az édesanyja, az ő nővére Mária, Mária Magdolna és a tanítvány, akit szeretett. 
Most egy gazdag ember is érkezik – Arimateai József. A gazdag átjut a tű fokán, 
mert Isten megadja neki ehhez a kegyelmet. Eltemeti Jézust eddig még nem 
használt sírjába egy kertben. A temető, ahol Jézust eltemetik kertté lesz, azzá a 
kertté, amelyből Ádám kiűzetett, amikor elszakította Önmagát az élet teljessé-
gétől, Alkotójától. A kertben lévő sír tudtunkra adja, hogy a halál hatalma véget 
ér. A főtanács egy tagja érkezik, Nikodémus, akinek Jézus meghirdette a vízből 
és Szentlélekből való újjászületés titkát. Még a Jézust halálra ítélő testületben is 
van valaki, aki Őt holtában újra megismeri és megvallja. A nagy gyász, a nagy-
napfogyatkozás és reménytelenség órája fölött mégis ott áll titokzatosan a re-
ménység fénye. Az elrejtezett Isten mégis az élő és közeli Isten. A meghalt Úr 
mégis Urunk és Megmentőnk marad, még a halál éjszakájában is. Jézus Krisz-
tus egyháza, az Ő családja elkezd kialakulni.  
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1. sz Dán 3,14-20.91-92.95; Dán 3,52-56;  Jn 8,31-42
2. cs Ter 17,3-9; Zs 104,4-9;  Jn 8,51-59
3. p Jer 20,10-13; Zs 17,2-7;  Jn 10,31-42
4. sz Ez 37,21-28; Jer 31,10-13;  Jn 11,45-56
5. v VIRÁGVASÁRNAP
  Iz 50,4-7; Zs 21; Fil 2,6-11; Mk 14,1 - 15,47
6. h Iz 42,1-7; Zs 26;  Jn 12,1-11
7. k Iz 49,1-6; Zs 70;  Jn 13,21-33.36-38
8. sz Iz 50,4-9a; Zs 68,8-34;  Mt 26,14-25
9. cs NAGYCSÜTÖRTÖK
  Kiv 12,1-8.11-14; Zs 115; 1Kor 11,23-26; Jn 13,1-15
10. p NAGYPÉNTEK
  Iz 52,13 - 53,12; Zs 30; Zsid 4,14-16; 5,7-9; Jn 18,1 - 19,42
11. sz NAGYSZOMBAT
12. v HÚSVÉTVASÁRNAP
  ApCsel 10,34a.37-43; Zs 117; 1Kor 5,6b-8; Jn 20,1-9
13. h ApCsel 2,14.22-32; Zs 15;  Mt 28,8-15
14. k ApCsel 2,36-41; Zs 32;  Jn 20,11-18
15. sz ApCsel 3,1-10; Zs 104,1-9;  Lk 24,13-35
16. cs ApCsel 3,11-26; Zs 8;  Lk 24,35-48
17. p ApCsel 4,1-12; Zs 117;  Jn 21,1-14
18. sz ApCsel 4,13-21; Zs 117;  Mk 16,9-15
19. v HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA
  ApCsel 4,32-35; Zs 117; 1Jn 5,1-6; Jn 20,19-31
20. h ApCsel 4,23-31; Zs 2;  Jn 3,1-8
21. k ApCsel 4,32-37; Zs 92;  Jn 3,7-15
22. sz ApCsel 5,17-26; Zs 33;  Jn 3,16-21
23. cs SZENT ADALBERT ApCsel 5,27-33; Zs 33; Jn 3,31-36
24. p ApCsel 5,34-42; Zs 26;  Jn 6,1-15
25. sz SZENT MÁRK EVANGÉLISTA 1Pét 5,5b-14; Zs 88,2-17; Mk 16,15-20
26. v HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA
  ApCsel 3,13-15.17-19; Zs 4; 1Jn 2,1-5a; Lk 24,35-48
27. h ApCsel 6,8-15; Zs 118,23-30;  Jn 6,22-29
28. k ApCsel 7,51 - 8,1a; Zs 30;  Jn 6,30-35
29. sz SZIÉNAI SZENT KATALIN 1Jn 1,5 - 2,2; Zs 102; Mt 11,25-30 vagy Mt 25,1-13
30. cs ApCsel 8,26-40; Zs 65;  Jn 6,44-51

április

Templomon kívül is olvassuk az időszerű szentírási szakaszokat
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Szent Márk evangélista
Ünnepe: Április 25.+Alexandria, 100 körül

Márk gyermek volt, amikor Keresztelő János föllépett és Jeruzsálemben az Úr 
Krisztus meghalt, föltámadt. A hagyomány úgy tudja, hogy a tanítványok közé 
tartozott. 
Az Apostolok Cselekedeteiben három néven is találkozunk Márkkal: előfordult, 
mint ,,Márknak nevezett János’’ (12,12.25), mint ,,János’’ (13,5.13) vagy egysze-
rűen, mint ,,Márk’’ (15,39). Fölmerült emiatt a gyanú, hogy vajon nem két tanít-
ványról van-e szó. E föltételezés szerint Márk Péter tanítványa, az evangélista, Já-
nos pedig Pál tanítványa lett volna. A pontosabb vizsgálatok azonban megállapí-
tották, hogy ugyanarról a személyről van szó mindhárom név esetében, s ugyan-
olyan kettős névvel állunk szemben, mint Saul-Pál és Simon-Péter nevénél. Já-
nos a zsidó, Márk a görög neve annak a tanítványnak, aki három apostolnak is 
-- Barnabásnak, Pálnak és Péternek -- segítőtársa volt. 

Márk anyjának, Máriának a házában, 
rendszeresen sokan együtt voltak és 
imádkoztak, mert a házát, az első jeru-
zsálemi keresztények rendelkezésére bo-
csátotta. Vannak tudósok, akik valószí-
nűnek tartják, hogy ugyanebben a ház-
ban volt az utolsó vacsora, és itt készül-
tek az Apostolok a Pünkösd ünnepé-
re is. A Getszemáni-kert is Márk any-
jáé lehetett, így alhatott Márk az Úr elfo-
gatásának éjjelén ebben a kertben. Ami-
kor ugyanis az Urat elfogták, és min-
den tanítványa elmenekült, ,,egy ifjú kö-
vette, meztelen testét csak egy gyolcsle-
pel fedte. Amikor meg akarták fogni, ott-
hagyta a gyolcsleplet, és meztelenül elfu-
tott’’ (Mk 14,51--52). Ez a részlet magára 
a szerzőre, Márkra vall.
Amikor az első apostoli útra, Pál és Bar-
nabás Ciprus szigetére indult, maguk-
kal vitték Márkot is. A második apostoli 
útra már Pál és Barnabás útjai elváltak, és 
Márk Barnabással indult. Ciprus felé. 
A legszorosabb kapcsolat Péterhez fűz-

folytatás a 6. oldaldalon
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te, annyira, hogy a hagyomány úgy beszél Márkról, mint ,,Péter tolmácsáról’’. Ez-
zel függ össze evangéliuma is. A rómaiak ugyanis, látván, hogy Péter megörege-
dett, kérték Márkot, foglalja írásba az evangéliumot, amelyet Péter hirdetett ne-
kik. Márk ezt meg is tette (50--60 között), és Szent Péter prédikációiból összeállí-
totta az evangéliumot. 
Ha Szent Márk evangéliumát olvassuk, nem nehéz meghallani Péter szavát, aki 
a résztvevő szemtanú elevenségével mondja el a Keresztelő Szent János kereszt-
ségétől a mennybemenetelig történt dolgokat. Ezért találhatunk apró részleteket 
Márknál -- és csak nála! -- amelyek csak szemtanútól származhatnak. Pl. hogy 
Kafarnaumban az egész város ott tolongott az ajtó előtt (Mk 1,33), vagy hogy Jé-
zus a hajó végében egy párnán aludt (4,38). 
A hagyomány Márkot, mint az alexandriai egyház alapítóját és vértanúját tiszteli. 
Ő volt a város első püspöke, és valószínűleg Traianus császár idejében (98--117) 
szenvedett vértanúságot. Velencei kereskedők 828-ban megszerezték ereklyéit, és 
az arabok pusztítása elől Velencébe vitték. Ettől kezdve Szent Márk Velence vé-
dőszentje. Ünnepét a keleti egyház kezdettől fogva, Róma a 11. századtól, április 
25-én üli meg.

Babits Mihály: Eucharistia

Az Úr nem ment el, itt maradt.
Őbelőle táplálkozunk.
Óh különös, szent, nagy titok!
Az Istent esszük, mint az ős

törzsek borzongó lagzikon
ették-itták királyaik
húsát-vérét, hogy óriás
halott királyok ereje

szállna mellükbe - de a mi
királyunk, Krisztus, nem halott!
A mi királyunk eleven!
A gyenge bárány nem totem.

A Megváltó nem törzsvezér.
Ereje több, ereje más:
ő óriásabb óriás!
ki két karjával általér

minden családot s törzseket.
Egyik karja az igazság,
másik karja a Szeretet...
Mit ér nekünk a Test, a Vér,

ha szellemében szellemünk
nem részes és úgy vesszük Őt
magunkhoz, mint ama vadak
a tetemet vagy totemet?

Áradj belénk hát, óh örök
igazság és szent szeretet!
Oldozd meg a bilincseket
amikkel törzs és vér leköt,

hogy szellem és ne hús tegyen
magyarrá, s nőjünk ég felé,
testvér-népek közt, mint a fák,
kiket mennyből táplál a Nap.
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Híreink
Április 14-én, kedden 1830-kor: a Felső-Krisztinavárosi Plébániatemplomban 
(Apor Vilmos tér) Kránitz Mihály „Keresztények között Indiában” címmel tart 
előadást.

Április 20-án, hétfőn 1830-kor a farkasréti református – evangélikus templom-
ban (XII. Németvölgyi út 138.) Dr Szűcs Tamás református teológiai tanár tart 
előadást, melynek címe: Krisztus teste vagytok (1Kor. 12.27) a gyülekezet és az 
egyház Pál apostol leveleiben.

Április 27-én, hétfőn 1830-kor az Evangélikus templomban (XII. Kékgolyó u. 17.) 
Szikora József a Katólikus Rádió munkatársa, T. Németh László református lel-
kész és T. Pintér Károly evangélikus lelkész tart előadást „ Gondolatok az egy-
házi sajtóról” címmel.

Emlékezzünk Konrád László testvérünkre
Azok, akik már a 60-as években is közösségünk tagjai 
voltak, láthatták miként cseperedett fel Lacika. Hogyan 
lett aktív tagja az Imre atya által vezetett hittanos cso-
portnak, s kapcsolódott be a liturgiába.  Ahogy haladt 
előre tanulmányaival egyre többet vállalt magára. Villa-
mos mérnöki ismereteit, általános műszaki érzékét va-
lamint kézügyességét önzetlenül kamatoztatta a temp-
lom, valamint az egyre terebélyesedő ismerősi, bará-
ti kör örömére. Szíve, lelkiismerete és segítő készsége 
nem engedte, hogy bárkinek is nemet mondjon. Gyak-
ran szeretett családjától lopott el egy-egy órát azért, hogy a legbonyolultabb javí-
tási feladatokat is sikerrel befejezhesse, és ezzel segítse a hozzáfordulókat.
A keresztény élettel kapcsolatos családi események is ide a Szent Kereszt temp-
lomhoz kötötték. Menyasszonyával, Abay-Nemes Évával, itt fogadtak örök hű-
séget egymásnak, kötöttek szentségi házasságot, és itt keresztelték gyermekeiket, 
Esztert, Gábort és Csillát is.
Munkahelyén, (külföldön és itthon egyaránt) nagyra értékelték szakmai tudásán 
felül, vezetői adottságait, megfontolt, higgadt döntéseit, s nem utolsó sorban ha-
zaszeretetét, emberségét. Ezeket az erényeket személyes példáján keresztül adta 
tovább gyermekeinek.
Súlyos betegségét nagy türelemmel, akaraterővel, és a család felé is kiáradó szere-
tettel, reménnyel viselte. A kórházakban eltöltött hónapok során Péter atya lelki-
sége számára megnyugvást adott, erősítette sohasem lankadó Istenbe vetett hitét.

Az 51 évet élt László testvérünket március 20-án temettük el, de emlékét, mo-
solyát szívünkbe zártuk.        
  Papp Géza



Életfa 2009. április

8

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: 7-én, 21-én 17-18 ó
Felnőtt katekézis: 8-án, 22-én 20.30

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

Kalendárium - áprilisi programjaink
5-én, VIRÁGVASÁRNAP: A 9 és 11 órás szentmisén barkaszentelés.
9-én, NAGYCSÜTÖRTÖK: 18 óra: Utolsó vacsora emlékmiséje, utána virrasztás.
10-én, NAGYPÉNTEK: SZIGORÚ BÖJT!!!

15 óra: Keresztút.
18 óra: Jézus szenvedésének ünneplése, utána Szentségimádás 21 óráig.

11-én, NAGYSZOMBAT:
800-1200-ig és 1500-1700-ig Szentségimádás.
17 óra: Esti dicséret, feltámadási szertartás.      
21 óra: Húsvéti vigília ünneplése (tűzszentelés, vízszentelés, ünnepi eucharisztia)

12-én, HÚSVÉTVASÁRNAP: 8, 9, 11 és 18 órakor: Ünnepi szentmisék. Ételszentelés a 8  
 órai szentmise után
13-án, HÚSVÉTHÉTFŐ: 8, 11 és 18 órakor: Szentmisék
26-án, csütörtökön a 18 órai szentmisében Tamás Ernő atyára, a Csörsz utcai kápolna  
 igazgatójára emlékezünk halálának 41. évfordulóján.

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: április 6.


