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Rakovszky József: 

Anyák napján
Anyák napján millió szív dobban,
elrebegjük a hála szavait
a drága nőknek, kik szeretve szültek,
s fáradozni soha meg nem szűntek,
értünk áldozva nappalt s éjszakát.
Virág övezzen élőt úgy, mint holtat,
akik mosolygón csak nekünk daloltak;
az áldott-színű sok édesanyát.
Egykor gyermekcipőben tipegtünk,
s anyánk őrködött álmaink felett,
és amikor már nagyobbak lettünk,
az ő lágy szavára ébredeztünk,
ő volt az első fényes napkelet.

Anyák, anyák, ti asszonyok, ti szentek,
ti éjjel-nappal küzdő regimentek,
tudom, tiétek minden áldozat.
De jó életre csak ti nevelhettek,
kik fáradsággal mindig úgy szerettek,
szíven hordozva annyi sorsokat.
Egykor éppen csak, hogy gagyogtunk,
s ti tanítottatok beszélni, járni…
Hej, azóta mennyit botladoztunk,
amióta magunkra maradtunk,
és megpróbáltunk világot látni.

Anyák, anyák, ti asszonyok, ti szentek,
ti éjjel-nappal küzdő regimentek
tudom, sokat kell fáradoznotok,
de szeretetre csak ti vezethettek,
hű gyógyítói annyi szívsebeknek,
ti égi, tiszta, drága csillagok.
Tudom jól, hogyha módotokban lenne,
ráhullnátok a gyilkos fegyverekre,
s zokogva szólna ajkatok,
- Fiúk, gyerekek, ti zord harcosok,
oszoljatok, oszoljatok!
Ha az anyák mind összefoghatnának,
nem lennének üszkös falak,
kisírt szemek,
nem lenne háború soha többé,
és szeretnék egymást az emberek.
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II. János Pál pápa imája

Emberek és népek Anyja

Ó, emberek és népek Anyja!
Te ismered minden szenvedésünket 
és reménységünket.
Anyaként érzed minden vívódásunkat
jó és rossz, fény és sötétség között,
mely rengeti a világot.

Fogadd el kiáltásunkat,
mely a Szentlélek által
egyenesen szívedig ér,
s az Úr anyjának és szolgálójának
szeretetével öleld magadhoz
az egyéneket és népeket,
kik leginkább vágyakoznak ölelésedre,
azokkal az egyénekkel
és népekkel együtt,
akikre különösképpen vigyázol.

Túláradó szeretettel
bízzuk, rád őket, ó, Anyánk!
Bár mindenkihez elérkeznék
a béke és szabadság ideje,
az igazság, igazságosság és remény ideje!
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1. p. ApCsel 9,1-20; Zs 116; Jn 6,52-59
2. sz.: ApCsel 9,31-42; Zs 115; Jn 6,60-69
3. v.: HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA
  ApCsel 4,8-12; Zs 117; 1Jn 3,1-2; Jn 10,11-18
4. h. ApCsel 11,1-18; Zs 41-42; Jn 10,1-10
5. k. ApCsel 11,19-26; Zs 86; Jn 10,22-30
6. sz. ApCsel 12,24 - 13,5a; Zs 66; Jn 12,44-50
7. cs. ApCsel 13,13-25; Zs 88,2-27; Jn 13,16-20
8. p. ApCsel 13,26-33; Zs 2; Jn 14,1-6
9. sz. ApCsel 13,44-52; Zs 97; Jn 14,7-14
10. v.: HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA
  ApCsel 9,26-31; Zs 21,26-32; 1Jn 3,18-24; Jn 15,1-8
11. h. ApCsel 14,5-18; Zs 113B; Jn 14,21-26
12. k. ApCsel 14,19-28; Zs 144; Jn 14,27-31a
13. sz. ApCsel 15,1-6; Zs 121; Jn 15,1-8
14. cs. ApCsel 15,7-21; Zs 95; Jn 15,9-11
15. p. ApCsel 15,22-31; Zs 56; Jn 15,12-17
16. sz. ApCsel 16,1-10; Zs 99; Jn 15,18-21
17. v.: HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA
  ApCsel 10,25-26.34-35.44-48; Zs 97; 1Jn 4,7-10; Jn 15,9-17
18. h. ApCsel 16,11-15; Zs 149; Jn 15,26 - 16,4
19. k. ApCsel 16,22-34; Zs 137; Jn 16,5-11
20. sz. ApCsel 17,15.22 - 18,1; Zs 148; Jn 16,12-15
21. cs. ApCsel 18,1-8; Zs 97; Jn 16,16-20
22. p. ApCsel 18,9-18; Zs 46; Jn 16,20-23a
23. sz. ApCsel 18,23-28; Zs 46; Jn 16,23b-28
24. v.: URUNK MENNYBEMENETELE
  ApCsel 1,1-11; Zs 46; Ef 1,17-23; Mk 16,15-20
25. h. ApCsel 19,1-8; Zs 67,2-7; Jn 16,29-33
26. k.: ApCsel 20,17-27; Zs 67,10-21; Jn 17,1-11a
27. sz. ApCsel 20,28-38; Zs 67,29-36; Jn 17,11b-19
28. cs. ApCsel 22,30; 23,6-11; Zs 15; Jn 17,20-26
29. p. ApCsel 25,13-21; Zs 102; Jn 21,15-19
30. sz. ApCsel 28,16-20.30-31; Zs 10; Jn 21,20-25
31. v.: PÜNKÖSDVASÁRNAP
  ApCsel 2,1-11; Zs 103; 1Kor 12,3b-7.12-13; Jn 20,19-23

május

Templomon kívül is olvassuk az időszerű szentírási szakaszokat
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Casciai Szent Rita
Ünnepe: május 22. (~1381-1447)

A casciai hegyek között meghúzódó faluban, Roccaporenában született. Idős szü-
lei egyszerűségben és Istenfélelemben nevelték. A kislány szüleinek mindig enge-
delmeskedett, s fáradhatatlanul dolgozott. Szívében fellobbant az istenszeretet, s 
apáca akart lenni. Nagyon gyakran magányosan visszavonulva imádkozott a há-
zukban kialakított imahelyen.
Szülei kérésére, fiatalon, egy helybeli ifjúhoz ment feleségül. A fiatalember rossz 
természetű volt. Rita szerénységét megőrizve minden kérését készségesen teljesí-
tett azzal a feltétellel, hogy nem akadályozza őt férje a templomba járásban. Buzgó 
hitgyakorlása, imádsága férje természetét is megváltoztatta. A család és a falu örö-
mére összeférhetetlen természetét levetkőzve Istenhívő lett.
Rita öröme nem tartott sokáig, mert előbb szülei haltak meg, majd bosszúból fér-
jét, egy régi ellensége megölte. Egy év elteltével két pici fia is meghalt. 
Ezután gyermekkori álmát, a szerzetesrendbe lépést kívánta megvalósítani. 
Casciában, a Mária Magdolna ágostonos kolostorba jelentkezett, ahol mint öz-
vegyasszonyt nem akarták befogadni. Végül 1407-ben beléphetett a rendbe.
A nővérek közül türelmével, engedelmességével és jámborságával tűnt ki. Sokat 
imádkozott azért, hogy osztozhasson a Megfeszített kínjaiban. Egy alkalommal 
érezte, hogy Krisztus töviskoronájának egy tövise a homlokába fúródott. Ez el-
mérgesedett sebet okozott, a nővérektől el is különítették.
A továbbiakban, már csak egy római zarán-
dok útra csatlakozhatott emberekhez, mert 
erre az időre a seb begyógyult, csak a fájdal-
mak maradtak meg. 
A munka, a fájdalom és a böjtölések erejét 
felemésztették, ezért utolsó éveit ágyhoz kö-
tötten töltötte. 1447. május 22-én hívta át Is-
ten az örök boldogságba.
Boldoggá avatását 1626-ban, szentté avatá-
sát 1900-ban fejezték be. Testét Casciában, 
a tiszteletére épített és felszentelt templom-
ban őrzik. 
A hagyomány szerint, a kilátástalan helyzet-
ben hozzáfolyamodok kérésének teljesülésé-
ben segít.
Gyakran jelenítik meg a képzőművészek al-
kotásain, a tüske okozta sebbel a homlokán.
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Május 13.
Szűz Mária első fatimai megjelenésének évfordulója

Portugáliában található Fatima, a világ legnagyobb Mária-kegyhelyeinek egyike. 
Eredete visszanyúlik az első világháború idejére. 1917. május 13-án, a Boldogsá-
gos Szűz megjelent három pásztorgyermeknek, felszólítva a világot a bűnbánatra, 
a megtérésre és az engesztelésre.
A Béke Völgyében, egykori kis tölgyfabokor felett kérte a Szent Szűz a gyerme-
kektől a rózsafüzér imádkozását, és azt, hogy 6 hónapon át ugyanezen időben jöj-
jenek el hozzá. A tölgyfabokor helyén mára egy kőoszlop áll, s azon látható 1920 
óta a kegyszobor.
A Szűzanya a jelenések folyamán három dolgot kért a látnokokon keresztül:
1. A rózsafüzér naponkénti imádkozását, imát és engesztelést a bűnösökért.
2. Szűz Mária Szeplőtlen szívének a tiszteletét, különösképpen az elsőszombati 

engesztelő ájtatossággal. 
3. A pápa a püspökök kollégiumával, ajánlja fel a világot, Oroszország külön em-

lítésével, Mária Szeplőtelen Szívének, és ezt a felajánlást mindig tudatosítsák.
A három fatimai látnok gyermek közül a felnőtt kort egyedül Lucia érte meg. Fe-
renc és Jácinta gyermekként hunyt el. Kettejüket 2000. május 13-án avatta boldog-
gá II. János Pál pápa Fatimában.
Lucia a coimbrai karmelita kolostorban élt 2005. február 13-án bekövetkezett ha-
láláig.
A Szűzanya által rájuk bízott titkokat 1944. január 3-án írta le a leiriai püspök 
többszöri felszólítására. A titok harmadik részét 2000. június 26-án délelőtt a 
Szentszék sajtótermében hozták nyilvánosságra.
A testvérek figyelmébe ajánlom: minden hónap 13-án a zuglói Páduai Szent An-
tal Plébánia templomban, nagyon időszerű imaóra van. Címe és célja:
 „engesztelő imaóra hazánkért a fatimai felajánlás szellemében”
Az érdeklődök részére bővebb felvilágosítást készséggel ad: 

 Papp Géza
 3567-994 és/vagy 
 06-203-327-398 telefonon
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Híreink
12-én, kedden 1830 órakor a Felső-Krisztinavárosi Plébániatemplomban (Apor 
Vilmos tér) Kálmán Peregrin ferences történész  „A Kádár rendszer egyházpoli-
tikája” címmel tart előadást.

Előre jelezzük olvasóinknak, hogy a tanévzáró, zenés, családi sétahajózás 
a Dunán június 5-én, pénteken lesz.   
Indulás: 2000-kor a Vigadó térről, érkezés ugyanide kb. 2200 órára.

Kiegészítés

Az Életfa húsvéti számában, a „Hogyan válik a nyuszi húsvéti nyuszivá” című 
mese írójának nevét nem közöltük. A szerzőtől: Szentkúti Mártától, és olvasó-
inktól elnézést kérünk.

„Máriát dicsérni, hívek jöjjetek!”
Május hónapban minden este a 18 órai szentmise előtt,

1745-kor májusi ájtatosságot, litániát tartunk.
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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: 5-én, 19-én 17-18 ó
Felnőtt katekézis: 6-án, 20-án 20.30

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

Kalendárium - májusi programjaink
Minden este 1745-kor májusi ájtatosságot tartunk.    
                                                          
- 3-án, vasárnap: a 9 órás szentmisén megemlékezünk az édesanyákról 
és a nagymamákról.
- 31-én, vasárnap:  Pünkösd  szentmisék vasárnapi miserend szerint. 

Előre jelezzük olvasóinknak, hogy a tanévzáró, zenés, családi sétahajózás 
a Dunán június 5-én, pénteken lesz.   
Indulás: 2000-kor a Vigadó térről, érkezés ugyanide kb. 2200 órára.

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: május 24.


