II. évfolyam, 2. szám, 2009. január 11. Urunk
Urunk megkeresztelkedése

„„TTee vvaaggyy aazz éénn sszzeerreetteetttt FFiiaam
m””..

Azért fontos ez a kinyilatkoztatás,
hogy Jézus minden tette és szava érthetô
legyen. Ezért hangzik el mindjárt a Jordánban történt megkeresztelkedésekor.
Fontos ez az ô számára, amikor megkezdi nyilvános mûködését, mert ennek a
mondatnak erejében teszi azt, amit tesz.
Õ nem magától jött, mûve beteljesítése nem öncélú. Az Atya
küldetésében jár, és mindig az
Atya akaratát teszi. Azért nevezi
Istent Atyjának, mert ô maga is
megélte ezt a boldog kinyilatkoztatást. Kapcsolata Istennel a
legbizalmasabb szeretet, amely
állandóan vezeti ôt az igazság,
az evangélium meghirdetésében. Ez a tapasztalat élteti bizalmát, amely a
legdrámaibban és legtökéletesebben a keresztáldozatban fejezôdik ki. Õ ott is, a
legkiszolgáltatottabb
pillanatban
is
„Atyám”-nak szólítja Istent.
De fontos ez a mondat a mi számunkra is, mert életünk valódi lényege
abban áll, hogy megértsük, befogadjuk és

megéljük a Jézussal való közösséget.
Ahogyan ô közösséget vállalt az emberrel, nemcsak a megtestesülésben, de a
bûnbánat keresztségének magára vételében is, úgy nekünk is közösséget lehet és
kell is vállalnunk vele az ô istenfiúságában. Jézus azért jött erre a világra, hogy
fölismerhessük istengyermeki méltóságunkat. Õ tanít meg arra minket, hogy Istent Atyánknak szólíthatjuk. Ez a kapcsolat kimondhatatlan bizalmat és személyességet jelent a számunkra
is. Éppen a keresztség szentségében fogadjuk be ezt az istengyermeki méltóságot, és ott tárja fel a mi lelkünkben is maga a
Szentlélek világossága azt a titkot, amely
biztonságtudatot és erôt ad életünk
minden pillanatához.
Köszönjük meg e napon Istennek ezt
a bizalmát és szeretetét, és megújítva keresztségi ígéreteinket, akarjuk naprólnapra igazabban megélni a már szívünkbe oltott isteni ajándékot.
Antal atya

Olvasmány – Iz 42, 1-4. 6-7 – „Íme az én szolgám” v. Iz 55, 1-11 – az üdvösség ingyenessége
Olvasmányközi ének Iz 12, 2-3. 4bcd. 5-6
Válasza: Örömmel merítse
merítsetek
setek vizet * az üdvösség forrásaiból
forrásaiból!
ból!
Szentlecke – ApCsel 10, 34-38 – Isten nem személyválogató v. 1 Jn 5, 1-9 – Jézus
vér és víz által jött
Evangélium – Mk 1, 7-11 – Jézus megkeresztelkedik Keresztelô Jánosnál
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A hét szentje – jan. 15.

RReem
meettee SSzzeenntt PPááll

250 körül született az egyiptomi
Thébában. Örökölt vagyonának nagy részét
alamizsnára fordította. A Decius-féle keresztényüldözés elôl a sivatagba menekült. Talált
egy barlangot, melyben egy forrás volt és
elôtte egy pálmafa. A pálmalevél rostjaiból
ruhát készített, a pálma gyümölcsével táplálkozott.
90 évet élt itt, anélkül, hogy emberrel találkozott volna. Napjait imádkozással és elmélkedéssel töltötte. Élete végén meglátogatta Remete Szent Antal, akinek átadhatta a
remetéskedésben szerzett tapasztalatait.
341-ben halt meg. Testét a hatodik században Konstantinápolyba vitték, majd késôbb Velencébe. 1381-ben Nagy Lajos a torinói béke egyik feltételéül kérte a holttest átadását. Eddigre a magyarországi remeték
szerzetesrenddé szervezôdtek és Remete
Szent Pál után pálosnak nevezték magukat.
A szent földi maradványait körmenetben vitték a budaszentlôrinci kolostorba. A sírja fölé
épült kápolnában sok csoda történt. A törökök elôl a Felvidékre menekítették a csontokat, de azok a kolostor leégésekor elpusztultak.
Remete Szent Pál a pálos rend elsô számú védôszentje.
Godányi Ákos

H
Háázzm
meeggáállddááss aazz iisskkoolláábbaann ééss aazz
óóvvooddáábbaann

Az új esztendô
elsô
tanítási
napján, a hosszú téli szünet
után,
Antal
atya szentelt
vízzel serkentette munkára
a Don Bosco
iskola diákjait.

A közös imát, a termek megáldását vidám
beszélgetés követte.
Bencurné Quirico Monika ig. h.
Az óvodában, kedden, Attila atya végezte a szertartást minden csoport szobájában.
A héten még több családnál jártak az atyák
lakásmegáldás céljából.

B
Bííbboorroossii m
miissee sséérrüülltt tteessttvvéérreeiinnkk
sszzáám
máárraa

Közösségünk több éves hagyományának
megfelelôen 2009. január 4-én Vízkereszt
ünnepén, Paskai László bíboros atya celebrálta szentmisével kezdte az új esztendôt. A
sérült fiatalok, szüleik és a segítôk együtt
hallgatták bíboros atya útravaló szavait az
Útmutató Csillagról, aki a mi számunkra Jézus Krisztus legyen és ha szem elôl tévesztenénk, forduljunk a Szentíráshoz, hogy újra megtaláljuk, ahogy a napkeleti bölcsek
kérésére Heródes írástudói is tették. Az
Eucharisztikus lakomát követôen szeretetlakomára gyûltünk össze az Árpádházi
Szent Margit ÉNO termeiben, ahol fehér
asztal és kedélyes beszélgetés mellett folytattuk évkezdô ünnepünket.
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Hálás köszönettel a lehetôségért és azért,
hogy a Plébánián mi is otthon lehetünk:
Az Árpádházi Szent Margit ÉNO, a
Szent Mihály Lakóotthon, a Szent Márton
Lakóotthon és a Szellemi Sérült Testvéreinkért
Alapítvány közössége

Albertfalviak külföldön

E
Eggyy ffééll éévv LLoonnddoonnbbaann

Be kell valljam, nagyon nem akaródzott kimenni. Illetve, kimentem volna én
nagyon szívesen, csak nem félévre, és nem
egyedül. De éreztem, nem odázhatom tovább, nincs mese, menni kell.☺ Hiszen én
jó angoltanár szeretnék lenni! Tudtam,
hogy a hivatásomat kötelességem minél
teljesebben betölteni, és érte áldozatot
hozni. Így kerültem ki Londonba, tele félelmekkel, amik mind abból származtak,
hogy nem bíztam eléggé Istenben, és ebben az idézetben: „Tégy meg mindent,
ami tôled telik és az Irgalom Atyja pótolja,
ami hiányzik”.
Pedig így történt☺. Kezdve attól, hogy
az itteni család, akikkel éltem, római katolikus (az anglikán Angliában igen kedves
„véletlen”) és a katolikus templom csupán
10 percre van tôlünk. Az itteni angol keresztény gitáros énekek mély lelki élményt
jelentettek, olyannyira, hogy az élmény kíván túláradni, hozom haza az ô „zöld
könyvüket”, azzal a nem titkolt elhatározással, hogy néhány dalt átültetünk pár
lelkes barátommal magyarra.
De a legcsodálatosabb volt megtapasztalnom azt, hogy Isten tényleg jobban tudja, mire van szükségem. Nem tudnám felsorolni, mennyit tanultam ez alatt a fél év
alatt magamról, emberi kapcsolataimról,
Róla. Ha iskolás lennék még, és felelnem
kellene „ebbôl a kinn töltött félévbôl”, és a
tanárom a tanulságról kérdezne, azt hiszem, ezt felelném: Az, hogy meg kell ta-

nulnom mindent ajándékként fogadni Istentôl.
Tóth Bogi

A hét vallási kérdése
K
Köötteelleezzôô--ee vvaassáárrnnaapp m
miisséénn rréésszztt vveennnnii??
A válasz röviden igen. „Karácsony
(csütörtök), vasárnap, Újév (csütörtök),
megint vasárnap… Az ünnepek alatt állandóan templomba kellett jönni. Mert ha
nem, halálos bûnt követek el!” – morfondírozik a kötelességtudó, de lanyha hívô.
„Milyen csodálatos, Karácsony nyolcadában minden nap mást ünnepeltünk” –
lelkesedik a buzgó hívô.
A Tízparancsolat így fogalmazza meg
a szombat törvényét: „Emlékezz a
szombatra és szenteld meg!” (Kiv 20,8) A
zsidók azt ünneplik minden szombaton,
hogy Isten megteremtette a világot, a 7.
napon pedig megpihent. Nekünk,
keresztényeknek Jézus feltámadására kell
emlékeznünk, és ezért a vasárnapot
megszentelnünk. A vasárnap Szt. Jeromos
szerint a keresztények napja, a mi
napunk. Ezen a napon támadt fel Jézus és
ezen a napon árasztotta ki a Szentlelket.
II. János Pál pápa így buzdít minket Dies
Domini kezdetû apostoli levelében: „Ne
féljetek idôtöket Krisztusnak szentelni!”
Ha a szekták számára ünnep a vasárnap,
amikor ünneplôbe öltöznek és egész
délelôttjüket egy csarnokban töltik, a mi
számunkra még inkább ünnep elmenni
egy szép templomba és Krisztus valóságos
testét magunkhoz venni!
Attila atya
H
Heettii LLeevvééll aa hhoonnllaappuunnkkoonn
A héten felkerült az eddig megjelent
összes Heti Levél honlapunkra. Az
albertfalviplebania.hu/hetilevel címen érhetô
el és tölthetô le PDF formátumban. Ezentúl
minden számot egy héttel a megjelenés
után feltöltünk ide. — A Szerk.
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H
Hiirrddeettéésseekk
1.) A következô tanévre a Don Bosco
Katoli
Katolikus Általános Iskola elsô osztályába elôze
elôzetes jelentkezésére minden kedden délután 2-4 óra között az igazgatói
irodában van lehetôség. Jelentkezésnél
kérik a gyermekek keresztlevelének másolatát.
2.) A hét jeles napjai: csütörtökön
Remete Szent Pál,
Pál, szombaton pedig
Szent Antal apát ünnepe lesz.

AAnnyyaakköönnyyvvii hhíírreekk
Temetések:
Lakatos Lajos: január 12. hétfô, 1030
Farkasrét-alsó temetô
Füzéri László január 12. hétfô 1100
Kelenföld-Szt. Gellért templom
Somogyi Sándorné január 13. kedd
00
10 Újköztemetô
Partics János január 15. csütörtök
00
12 Kelenföld-Szt. Gellért templom
Knáb Márton január 16. péntek 1100
Budaörs

VViicccceekk
A halálos ágyán kérdezi Samu Ráhelt:
– Ráhel, itt voltál velem, mikor a nácik elvették tûlünk az elsô boltunkat?
– Itt voltam, Samu.
– Velem voltál, mikor elvittek minket
a koncentrációs táborba?
– Veled voltam.

– Velem voltál akkor is, mikor a nácik elvették tôlünk a második boltunkat
is?
– Akkor is veled voltam.
– És most is itt vagy velem a halálos
ágyamnál?
– Most is itt vagyok.
– Ráhel, Ráhel, nem hozol szerencsét!
Grün nagyon mérges Kohnra, amiért az keresztbe tett neki. Azonban eljön
a jóm kippur, mikor minden haragosnak ki kell békülnie. Kohn azonban makacs, nem akar bocsánatot kérni. Végül
a rabbitól kér tanácsot. Miután elmondja problémáját, a rabbi így felel:
– Nos, ha nem szeretnél vele szemtôl szembe beszélni, elég lesz,
ha felhívod és úgy kérsz bocsánatot.
Kohn megkönnyebbülve
szalad haza. Elsô dolga, hogy tárcsázza
Grün számát:
– Halló, Weisz lakás?
– Nem, Grün vagyok.
– Akkor bocsánat!
Az öreg Kohn harminc évvel fiatalabb feleséget választ magának. Mondja
neki a barátja:
– Hogy vehettél el egy ilyen fiatal
nôt? Hisz ez folyton meg fog csalni!
– Nem baj, inkább legyen egy jó üzletben 20 százalék a részesedésem, mint
egy rossz üzletben 100.
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