II. évfolyam, 4. szám, 2009. január 25.
25. Évközi 3. va
vasárnap

„„H
Hiiggggyyeetteekk aazz eevvaannggéélliiuum
mbbaann!!””
Postaládáink napról-napra telve
vannak a reklámok hivalkodó papírtömegeivel. „Tudjuk, mire van szük-

séged, mi jó neked. Mindennel szolgálunk. Boldoggá teszünk, bízz meg
bennünk!” Aztán kiderül, hogy az

az ajánlat bosszúságra ingerelt, hangossága a hitványságával arányos.
Ebben a hangos, kiabáló
világunkban ma az Úr szavát halljuk, ahogy egyszerûen megszólítja az embereket: higgyetek az Evangéliumban! Mennyire más ez
a felszólítás, és különbözik a reklámoktól. A csendes, finom hangban
ellenállhatatlan erô volt, és utána
kellett menni. A leendô tanítványok
nem kérdeztek, csak mindent otthagytak és mentek Jézus után.
Ma van Pál apostol megtérésének
ünnepe. Saul dühtôl lihegve üldözte
a Krisztus-követôket. „Saul, Saul,
miért üldözöl engem?” – hangzott a

kérdés az Úrtól. A bemutatkozás
után Saulból Pál lett.
Kedves Olvasó, téged ma szólít
az Úr: higgy az evangéliumban!
Megérzed az Úr erejét? Megszólít,
és hív: higgy! De ki vagy nekem,
Uram? Megkérdezted már magadtól? Mit válaszoltál? Higgy
az evangéliumban! Jó ez neked! Úgy tegyél, mint az
apostolok, Ne magyarázkodj:

„Jó, jó, Uram, de így a mai
világban nem megy. Hiszek,
de a magam elképzelése szerint cselekszem.” Nézd, so-

kan jól vannak, ha csak
ímmel-ámmal hisznek is az evangéliumban és az életüket is úgy rendezik. Ne higgy a félmegoldásokban! Dolgozd meg a lelked, és ne
fáradj bele! Csak egy módon lehet
igazi választ adni az Úrnak: követlek teljes szívvel, ahogy az apostolok tették. Máshogy nem érdemes.
István atya

Olvasmány – Jón 3, 1-5. 10 – Jónás prédikációjára Ninive megtér
Olvasmányközi ének 24. zsoltár
Válasza: Utaidat mutasd meg nékem,
nékem, * én Uram, Istenem!
Szentlecke – 1 Kor 7, 29-31 – „ez a világ elmúlik”
Evangélium – Mk 1, 14-20 – az elsô apostolok meghívása
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Az év szentje – 2008. VI. 28 – 2009. VI. 29.

SSzztt.. PPááll aappoossttooll

Ezt az évet Szentatyánk a
nemzetek apostolának, Szent
Pálnak szentelte. Ismerkedjünk
meg
az
életével
kicsit
részletesebben!
A kilikiai Tarsusban született. Ez a város a
hellenista Nyugat és Kelet kapuja. Híres iskolái
voltak. Az Apostol családja Galileából származott át Tarsusba. Benjámin törzsébôl származó zsidó volt (vö. Fil 3, 5), de beszélt görögül
is. Már szülei is római polgárok voltak.
Már szülei buzgó zsidónak nevelték (vö. Fil
3, 6), hat éves korától kezdett járni a zsinagógák mellett létesült iskolába, ahol a Bibliát és
az atyák hagyományait tanulmányozták. Sátorkészítést is tanult („senki kenyerét ingyen

nem ettük, hanem keserves fáradsággal, éjjelnappal megdolgoztunk érte” [1Tessz 3,8]). 15

éves korában Jeruzsálembe ment és Gamáliel
rabbinál folytatta a tanulmányait (vö. ApCsel
22,3). Nem nôsült meg (vö. 1Kor 7,8).
Damaszkusz felé menet megjelent neki Jézus, ekkor tért meg (vö. ApCsel 9; 22; 26! –
ma ünnepeljük). Megtérése után tanúságot
tett hitérôl Damaszkuszban, majd három évre
Arábiába ment, aztán visszatért Damaszkuszba. Itt a zsidók az életére törtek, de nem tudták
elfogni. Ezután Jeruzsálembe ment 15 napra
(vö. Gal 1,18). Innen Tarsusba ment 4 évre.
Közben a jeruzsálemi üldözés miatt az apostolok szétszóródtak a birodalomban és eljutottak
Antiókhiába és már a görögöknek is hirdették
az evangéliumot. Az apostolok elküldték Barnabást és Pált Antiókhiába. Itt gyûjtöttek az
éhínségben szenvedô jeruzsálemi híveknek, a
pénzt Barnabással és Pállal küldték el. Visszafelé magukkal vitték Márk evangélistát.
Pál ezután három nagy térítô utat tett a
Földközi-tenger partvidékén, a köztes idôt
mindig Antiókhiában töltötte:
1.) 45-48: Ciprus – pizídiai Antiókhia –
Ikónium – Lisztra – Derbe – Jeruzsálem (apostoli zsinat – 48-49).
2.) 50-52: Kis-Ázsián keresztül Troászig,

aztán Európába: Filippi – Tesszalonkiké –
Bérea – Athén – Korinthosz, visszafelé
Efeszoszon keresztül Antiókhiába.
3.) 53-58: Efeszosz – Makedónia és Görögország – Troász – Milétosz (búcsúbeszéd),
Cezárea. Az ApCsel részletesen elmeséli útját
Jeruzsálembe és elfogását, cezáreai fogságát,
majd római útját.
Római út és tartózkodás: itt fogolyként, de
elég akadálytalanul mûködhetett. Itt fejezték
le. A hagyomány szerint feje hárma pattant a
földön, nyomában forrás fakadt (Trefontana).
Itt épült fel a Szt. Pál Bazilika.

Jún. 29-ig egy Szt. Pál-, vagy Szt. Pétertemplom meglátogatásával, ott áldozással a
szokott feltételek mellett teljes búcsút nyerhetünk.
Attila atya

Albertfalviak külföldön

AA jjaappáánn SSzztt.. M
Miihháállyy

Beszámolónk megírásának egyik oka,
hogy Attila atya rábeszélt. Másik oka, hogy kis
családunkat ilyen nagy távolságról is összeköti szeretett plébániánkkal a sok elô és igaz barátság (különösen a családos közösségünk
tagjaival).
Decemberben landoltunk az „ígéretek”
földjén feleségemmel, három éves kisfiammal
és egyéves kislányommal. A japán fôvárostól
fél órás vonatútra fekszik új otthonunk,
Kawagoe. Ebben a 300 ezres városkában (kis
falu Tokióhoz képest) egyetlen katolikus
templom van. Nagy mosolyt varázsolt az arcunkra a hír, amikor megtudtuk, hogy japáni
plébániánkat is Szt. Mihály angyalnak szentelték.
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Ma megközelítôleg 2 millió keresztény él
Japánban, ami a japán lakosság 1%-a. Így ebben a társadalomban lehetôségünk nyílik megtapasztalni, hogy mit jelent kisebbségben élni.
A katolikus templomokban elsôsorban külföldiekkel találkozunk. Különösen fülöpszigeteki és brazil testvéreink ünneplik velünk
a szentmisét, de találkozhatunk egyéb délamerikai, afrikai, amerikai és idônként európai
hívô testvérekkel is. Az albertfalvi egyházközséghez képest itt erôsen érezhetô a plébániánk közösségének kulturális és származási
(szó szerinti) sokszínûsége. Lényegében
„csak” a Megváltóba vetett hitünk, ami összeköt minket, és ô az, aki összegyûjt bennünket
hétrôl hétre az Eukharisztia ünneplésében.
Amennyire lehet, persze, már indulásunk
elôtt felkészültünk erre a várható „elszigetelôdésre“. Így jól kiválogattuk azokat a könyveket,
amelyeket erre a nagy útra magunkkal akartunk hozni. Itt van velünk Thomas Merton
Hét lépcsôs hegy, XVI. Benedek A Názáreti Jézus, Paul Johnson A kereszténység története c.
könyve és természetesen a Biblia. Ezek azért
vaskos könyvek, lehet ôket egy darabig olvasgatni a vonaton munkába menet és este gyerekfektetés után. Utolsó Adoremusunk sajnos
decemberben „lejárt”. Szívesen várunk újabb
ötleteket, köteteket és nem utolsó sorban
minden közbenjáró imát, hogy ne veszítse el a
só az ízét, és, hogy egyszerû családi életünkkel
is tanúságtevôk lehessünk vendéglátóink földjén.

Jávori Balázs, Japán

Ö
Ökkuum
meenniikkuuss iim
maahhéétt

Szerdán templomunkban ökumenikus istentisztelet
volt
a
környékbeli keresztény
felekezetek lelkipásztorainak részvételével.
Evangélikus
részrôl
Solymár Gábor budafoki
lelkész volt nálunk. Az
albertfalvi református gyülekezet épp most kapott új lelkészt, ôt még
nem sikerült meghívni, a Református Egyhá-

zat Becker Norbert képviselte.
A liturgiát a koreai keresztények állították
össze, a mottó „Legyenek eggyé kezedben”
(Ez 37, 17) volt. Az istentiszteleten ezért
szimbolikus cselekedetként a három felekezet lelkipásztorai két fadarabot kötöztek öszsze kereszt alakban, hogy a szakadást,
amelynek közösen voltunk okai, jelképesen
közösen állítsuk helyre. Az igét Erdôs Attila
káplán atya hirdette.

Csütörtökön a budafoki evangélikus templomban volt istentisztelet, ott Hollai Antal
plébános atya prédikált.

„„LLeeggyyeenneekk m
miinnddnnyyáájjaann eeggyy”” ((JJnn 1177,,
2211))
Ha az ökumenizmusról esik szó, akaratlanul erre az igére gondolunk – s joggal. De
Jézus itt nyilvánvalóan nem valamilyen szervezeti egységre gondol, hanem hívôk, az
egyének valamilyen egységére. Lássuk csak,
hogy folytatódik:

„Amint te, Atyám bennem vagy és én
benned, úgy legyenek ôk is bennünk!”

Ha komolyan vesszük, beleszédülünk. Az
Atya és a Fiú minden értelmet és képzelôerôt
meghaladó egysége a példa: úgy kell velük
egységben lenni, ahogyan ôk vannak egységben. És az Istennel való egység természetesen magával hozza a mi egymás közti egységünket is.
Van egy hasonlat az ökumenizmusra: Isten egy kör közepe, és a kerületen ott vannak
az egyházak. Ha azok közelednek a középponthoz, egymáshoz is közeledni fognak.
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Egy angol püspök a katolikus-anglikán
közös bizottság munkájáról való beszámolóját
zárta azzal, hogy munkájuk során lassan
formálódik elôttük a jövô egyháza.

Szôts Miklós

K
Kaatteekkuum
meenneekk aa kkeerreesszzttsséégg ffeelléé

Kedden Kollár Andrea keresztelésre készülô testvérünk kapta meg ünnepélyesen a Hitvallás és a Miatyánk szövegét (tradíció szertartása). Ezzel figyelmeztettük ôt, hogy a beavató
szentségek húsvéti felvétele elôtt a hitet alaposan meg kell ismernie és az imádságban el kell
mélyülnie.

Csütörtökön Rónai Andreát is befogadtuk
a katekumenek közé, ôt várhatóan pünkösdkor kereszteljük. Következô számunkban ô is
bemutatkozik nekünk.
Imádkozzunk értük!

H
Hiirrddeettéésseekk

Attila atya

1.) Jövô vasárnap, február hónap elsô

vasárnapján délután 4 órától csöndes
szentség
szentségimádás lesz templomunkban, 6
órától pedig közös ima.
2.) Február 15-én vasárnap, az este ½7
órai szentmisében részesülhetnek a betebetegek kenetében azok, akik idôs koruk, vagy
komoly betegségük miatt kérik ezt a
szentséget. Jelentkezni a sekrestyében,
vagy a plébánián február 14-ig lehet. A lel
lelki

elôkészület február 14-én, szombaton délelôtt 10 órakor lesz elmélkedéssel és gyónási lehetôséggel. Fontos, hogy a kenetben részesülôk a szentség vétele elôtt
szentgyónást végezzenek.
3.) A hét jeles napjai: hétfôn Szent
Timóteus és Szent Titusz püspökök, szerdán Aquinói Szent Tamás áldozópap és
egyháztanító, szombaton pedig Bosco
Szent János
János áldozópap ünnepe lesz. Ez a
nap iskolánk alapításának (1992) évfordulója.
Felhívás!
Évek óta szeretnénk megszüntetni az
OTP-s számlánkat annak horribilis költségei
miatt. Sajnos sokan bespájzoltak OTP-s
csekkekkel és még mindig fizetnek be rajta
pénzt. Kérjük, tépje el a régi csekke
csekkeket és ne
is utaljon a 117117-tel kezdôdô
kezdôdô számlára, mert
megszüntetjük és a pénze elveszik! Mostantól kezdve csak a 111-gyel kezdôdô számlaszámra utaljon, vagy vigyen el új csekket a
templom bejáratától!

AAnnyyaakköönnyyvvii hhíírreekk

Temetések: Ballai Gyuláné: január 26.
10 Szent Gellért templom;
Rajnay Béla: január 26. 1415 Farkasrétalsó temetô.
00

M
Maa nneem
m ssookk hheellyy m
maarraaddtt aa ttrrééffáárraa::
Na, fújjon egyet,
tisztelendõ úr!

Az Albertfalvi Plébánia heti kiadványa. Megjelenik vasárnaponként. Felelôs kiadó: Hollai Antal plébános. Szerkesztô:
Erdôs Attila káplán. Max. 700 karakteres rövid cikkeket, beszámolókat közösségi eseményekrôl, közérdekû programajánlókat, vicceket, de véleményeket
is várunk min
minden pénteken 16:00 óráig a hetilevel@albertfalviplebania.hu címen! HL online:
http://hetilevel.albertfalviplebania.hu. A kiadás költségeire, kérjük, dobjon a perselybe 10 FtFt-ot!
Plébánia: 1116 Budapest, Bükköny u. 3.  208-1279 iroda@albertfalviplebania.hu
Honlap: http://albertfalviplebania.hu

