I. évfolyam, 1. szám, 2008. október 26. Évközi 30. vasárnap

A mai evangélium tulajdonképpen
a múlt vasárnapinak a folytatása idôben, mikor Jézus a farizeusok agyafúrt kérdésére, hogy „Szabad-e adót
fizetni a császárnak, vagy nem?” a farizeusokat megszégyenítô módon válaszolt
meg.
Most
a
farizeusok újabb támadásba
lendülnek. Támadásuk nem
tiszta voltára utal az
evangéliumban az, hogy az
evangélista jelzi: alattomos
szándékkal teszik fel követezô kérdésüket: „Mester,
melyik a legfôbb parancs a
törvényben?” A kérdés alattomossága
abban rejlik, hogy a farizeusok a mózesi törvényekhez buzgóságukban
még rengeteg elôírást, tilalmat tettek
hozzá. Így Jézusnak gyakorlatilag
több mint négyszáz parancs elôírás
közül kell kiválasztania a legfontosabbat. Jézust azonban nem lehet sarokba szorítani, mert isteni bölcsességgel ismét megválaszol: „Szeresd

az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az elsô és legfôbb parancsolat. A második hasonló ehhez:
Szeresd felebarátodat, mint saját magadat.”
Íme, Jézus feltárja egész
hitünk lényegét és alapját: a
szeretet
parancsát.
Tulajdonképpen minden más
törvény, elôírás, nem más,
mint
ennek
az
alaptörvénynek
aprópénzre
váltása. A részletes szabályok
szükségesek,
de
nem
tanácsos túlságosan szaporítani azokat. Ez ugyanis könnyen a farizeusok
tévedéséhez vezethet, akik „mentából, kaporból és köménybôl tizedet”
adtak, és „közben ami fontosabb a
törvényben, az igazságosságot, az irgalmat és a hûséget” elhanyagolták.
Ócsai József (VP)

Olvasmány – Kiv 22, 20-26 – törvény a szociális igazságtalanság ellen
Olvasmányközi ének 17. zsoltár
Válasza: Szeretlek, Uram, Istenem, * én erôsségem!
Szentlecke – 1Tessz 1 , 5c-10 – az Apostol dicséri a tesszalonikiak hitét
Evangélium – Mt 22, 34-40 – a Fôparancs

Heti Levél

Köszöntô
Sok-sok éve negyedévente megjelenik az Egyházközségi Levél viszonylag
nagy terjedelemben, sok cikkel.
Azonban Németországban mindenhol,
és
egyre
több
plébánián
Magyarországon is megjelenik egy
vasárnapi kis újságocska, amely
elsôsorban a vasárnap megszenteléséhez és a heti programok közötti
eligazodáshoz nyújt segítséget.
A mai nappal mi is útjára bocsátjuk
négyoldalas
Heti
Egyházközségi
Levelünket. Az elsô oldalon egy
elmélkedést találhattak, az utolsón a
hirdetéseket (amelyre olyan nehéz a
mise végén odafigyelni), valamint egy
pár viccet. A közbensô két oldalon
mindig lesz egy liturgikus témájú cikk,
vagy egy, a héten ünnepelt szent élete,
ill. beszámoló programokról, progamajánló. Ha valaki kedvet érez hozzá,
bekapcsolódhat a szerkesztésbe, írhat
cikkeket.
A kiadásnak persze vannak költségei
is, ennek fedezésére, kérjük, dobjon be
10 Ft-ot az állóperselybe!
Reméljük, hogy honlapunk mellett
ez a kis kiadvány is segíteni fog
Híveinknek bekapcsolódni plébániánk
életébe.
Attila atya

A hét szentje
Romzsa Teodor, október 31.
1911. április 14-én született Nagybocskón (Velikij Bicskov), Kárpátalja
Máramaros vármegye rahói járásának
községében. A huszti reálgimnázium
után hat éven át Rómában, a pápai Ger2

gely Egyetemen tanult.
1936-ban pappá szentelték, 1937 júliusában tért haza Kárpátaljára. Hegyi
falvak lelkipásztora és az ungvári papi
szeminárium professzora volt. 1944.
szeptember 24-én püspökké szentelték.
Egy hónap múlva a vörös hadsereg
megszállta Kárpátalját és a Szovjetunióhoz csatolták.
Megkezdôdött a katolikusok üldöztetése: rágalomhadjárat,
templomfoglalás,
letartóztatás, kirakatperek, szibériai számûzetés, börtönbüntetés, gyilkos merényletek.
A szovjethatalom a görög katolikus
egyházmegyét meg akarta semmisíteni,
de Romzsa püspök híveivel hôsiesen
ellenáll. Szovjet-Ukrajna kommunista
vezetôje, Ny. Sz. Hruscsov kezdeményezte Romzsa püspök meggyilkolását.
1947. október 27-én a bérmálásra tartó
püspök lovaskocsijába egy szovjet
katonai teherautó rohant bele. A
balesetben
súlyosan
megsérült
püspököt a munkácsi kórházba
szállították, ahol november 1-jén az
NKVD ápolónônek öltözött ügynöke
méreggel megölte.

„Szomorúan temettük püspökünket,
de ma örömmel látjuk egyházunk
feltámadását.”
2001. júniusában avatta boldoggá II.
János Pál pápa.
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Kondor Katalin a Don Bosco iskolában az esztergomi szeminárium kápolnájáOktóber ban.
22-én
az
AKTK vendége
volt
Kondor Katalin,
a
Magyar Rádió (mostani nevén
MR) egykori
elnöke.
Kondor Katalin mindig igyekezett
olyan embereket meginterjúvolni, akik
valamilyen szempontból értéket közvetíthetnek számunkra. Noha már nem elnök,
ma is a Rádiónál dolgozik, még ha kevesebb mûsort készíthet is. Az AKTK ôt
kérte fel, hogy elôadást tartson Média-

helyzet és nemzettudat Magyarországon

címmel.
A rádiós szerint a média ma alapvetôen nem az értékeket szolgálja, hanem
jobb esetben is puszta szórakozást, roszszabb esetben hatalmi érdekeket. A kereskedelmi tévék és a megyei lapok Kondor szerint egyértelmûen a baloldal szócsövei, közszolgálati szerepük gyakorlatilag nincs. Az MTV és a Duna TV pedig
nem is próbálja álcázni, hogy kormány
tévéje, hiszen közpénzbôl tartják fenn.
Ezekre számos példát is hozott az elmúlt
évekbôl. Az egykori elnökasszony az elôadás után rövid beszélgetésre is maradt
még a nagy létszámú hallgatósággal.
EA

Fejes Csabát lektorrá avatták
Plébániánk kispapját, Fejes Csabát a
szeminárium ôszi lelkigyakorlata után,
október 25-én 11 órakor avatták lektorrá

Lektorrá avatásom alkalmával nem
kaptam ugyan új feladatot, „csak” egy
áldást és megbízást az Egyháztól arra,
hogy felolvassam a szentmisén az olvasmányt, illetve a szentleckét.
Sokáig így is gondolkodtam a lektori
tisztségrôl, hogy nem lesz új feladatom
a szentmisén. De amikor közeledett az
avatás, rá kellett jönnöm, hogy ez még
sem egészen így van. Ugyanis azzal,
hogy én lektor lettem, fontos kötelezettségem lett: a Szentírást ismerjem és
annak szavait az életem is tükrözze.
Ezen kívül az avatás egy újabb kötelezô állomás a papság felé vezetô úton
és felhívja a figyelmemet arra, hogy
egyre méltóbban kell élnem a hivatásomhoz.
A lektor avatáskor azonban nem
csak feladatot ad nekünk az Egyház,
hanem áldást is, mellyel Isten kegyelmét elnyerjük. S ez a kegyelem mindenre elég (vö.: 2Kor 12,9).
Fejes Csaba (Esztergom)
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Hirdetések

lesz templomunkban.

Hálásan köszönjük a kedves Testvérek
adományait, melyet az elmúlt vasárnapi
gyûjtésen az Egyház missziós tevékenységének támogatására adtak. Minden
adakozónak Isten fizessen meg!
1.) Megjelent új kiadványunk, a Heti
Levél. Attila atya szerkesztésében a vasárnapi szentírási szakaszok, heti események és közérdekû információk lapja.
Ingyenesen elvihetô. A kiadvány költségeire szánt adományokat a perselybe
kérjük elhelyezni.
2.) Pénteken este ¾6-kor ünnepélyes
formában végezzük az utolsó októberi
ájtatosságot.
3.) Szombaton, november 1-jén,
Mindenszentek ünnepe lesz. Templomunkban reggel 7-kor és este fél 7-kor
lesznek szentmisék. Az esti szentmise
után közös imádsággal emlékezünk elhunyt szeretteinkre. Mivel ez az ünnep
munkaszüneti nap, minél többen kapcsolódjunk a közös imádságba!
4.) Szombaton az esti szentmise elôtt
negyed 6-kor elsôszombati rózsafüzér
imádságot végzünk a magyar családokért és az ifjúságért.
5.) Jövô vasárnap, november 2-án,
Halottak napja lesz. A 10 órai szentmisét Albertfalva összes elhunytjáért ajánljuk fel.
6.) November elsô vasárnapján délután 4 órától csöndes szentségimádás

Temetések a héten
Jasztrapszky Józsefné (Gyenizse Teréz): Kelenföld-Szt. Gellért templom,
október 27. hétfô 13:00
Nagy János: Budafok, október 28.
kedd 10:00
Nyugodjanak békében!

Viccek
A pap a plébánia kerítését szögeli. Egy
kisfiú áll ott és vigyorogva bámulja.
– Na, kisfiam, te mire vársz itt?
– Arra, hogy a pap bácsi mit fog mondani, ha az ujjára csap a kalapáccsal!

Most jöttünk ide lakni. Tessék mondani, ez
egy kormánypárti, vagy ellenzéki homokozó?

Hittanórán megkérdezi az oktató a
gyerekektôl:
– Ki tudja, milyen bûnt követett el
Ádám?
Pistike jelentkezik:
– Tiltott gyümölcsöt evett!
– Helyes. És mi lett a büntetése?
– El kellett vennie Évát feleségül!

Az Albertfalvi Szent Mihály Plébánia heti kiadványa. Megjelenik vasárnaponként. Felelôs kiadó: Hollai Antal plébános. Munkatársak: egyelôre csak Erdôs Attila káplán.
Max. 700 karakteres rövid cikkeket, beszámolókat és közérdekû programajánlókat várunk
minden pénteken 20:00 óráig a hetilevel@albertfalviplebania.hu címen!
Elérhetôségek: 1116 Budapest, Bükköny u. 3.
208-1279 iroda@albertfalviplebania.hu
Honlap: albertfalviplebania.hu
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