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AA nneem
mzzeetteekk vviilláággoossssáággaa

Karácsonykor az Isten ajándékozta
meg a világot, mégpedig saját Fiával. Most
a keleti bölcsek jönnek és ajándékot hoznak Jézusnak.
A babiloniak jól értettek a csillagjósláshoz. Ez a „tudomány” tiltva volt a zsidók
számára, hiszen az Úr prófétái által világos kinyilatkoztatást adott nekik. De a pogányok, akikhez
nem szólt így az Úr, ugyanúgy
vágytak az Istennel való találkozásra, mint a zsidók, ezért úgy
próbálkoztak, ahogy tudtak. Az
Isten pedig, aki a pogányokat is
üdvözíteni akarta, úgy szólt
hozzájuk, hogy ôk is megértsék:
a csillagok által.
Ez a csillag nem üstökös volt, ahogy
általában ábrázolni szokták a betlehemekben, hanem bolygók látszólagos együttállása. Ennek az asztrológusok (sajnos ma
is) nagy jelentôséget tulajdonítanak. Amit
a napkeleti bölcsek láttak, nagyjából négyszáz évente ismétlôdik, teljesen természettudományos magyarázata van. Mégis
elvezette a bölcseket a természetfelettihez.

„A Fényt fény által keresik” – imádkoz-

zuk az esti dicséret himnuszában.
A kereszténységben szintén tiltva van
az asztrológia és minden más babonaság.
Hiszen számunkra még csodálatosabb
kinyilatkoztatás van, mint a zsidók számára: az igazi Fény, Jézus Krisztus! Az ô
születését ünnepeltük karácsonykor és
gondolatban most, az ortodox
karácsonykor is az ô jászlához
járulunk a pogány bölcsekkel
együtt. Ez az ünnep ezért igazán
ökumenikus, sôt felekezetközi és
missziós ünnep. Kifejezi, hogy
Jézus nemcsak a zsidók számára
és még csak nem is csak a katolikusok számára, hanem minden
keresztény, zsidó, más vallású és pogány
számára is megtestesült.
Hozzunk neki mi is ajándékot, ne
elégedjünk meg azzal, hogy ô ajándékozott meg minket az üdvösségünkkel. A
szentmisén ajánljuk fel neki azt, ami a
legdrágább: az ô Testét, de tegyük oda saját testünket és lelkünket – egész lényünket!
Attila atya

Olvasmány – Iz 60, 1-6 – a pogányok elcsodálkoznak majd Jeruzsálem dicsôségén
Olvasmányközi ének 71. zsoltár
Válasza: Hódoljon elôtted, Istenem, * a föld minden nemzete!
Szentlecke – Ef 3, 2-3a. 5-6 – a pogányok is társörökösök
Evangélium – Mt 2, 1-12 – a bölcsek a csillagot követve megtalálják az igazi Fényt
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VVíízzkkeerreesszztt lliittuurrggiiáájjaa

Nagy szent Leó pápa „epiphaniá”-nak
(az Úr megjelenésének) nevezi e napot és
nyolc homíliában beszél a bölcsek látogatásáról. A szentmise olvasmányai a bölcsek
imádásában a népek hódolatát írják le (olvasmány), és minden népnek hirdetik az
örömhírt (szentlecke, zsoltárok).
A prefáció tanítása az ünneprôl: „Te

Krisztusban ma kinyilatkoztattad a nemzeteknek üdvösségünk titkát, hogy világosság
áradjon rájuk, és amikor Fiad halandó testünkben megjelent, halhatatlanságának fényével újjáalkottál minket”.

E naphoz kötôdik az ünnepélyes vízszentelés, és a hívek otthonaikba viszik a
szenteltvizet. De sok helyen szokás a családi
otthonok megáldása, és az ajtókra felírják az
évszámot és bölcsek nevének kezdôbetûjét:
20 G+M+B 09 Vízkereszt utáni vasárnapon Jézus megkeresztelkedésének ünneplésével fejezôdik be a karácsonyi idô.
dr. Verbényi István

K
Kaarrááccssoonnyyffaaáállllííttááss aa tteem
mpplloom
mbbaann

Néhány éve templomunk nagy öregjei
már nem tudják vállalni a nehéz fizikai munkát, a fiataloknak meg nem akaródzott
eljönni elvégezni. Mostanáig. Dec. 22-én tíznél többen, fôleg ministránsok húztákvonták, állították a karácsonyfákat, de takarítottak is. Köszönet érte nekik is az egész plébánia nevében, és azoknak az idôseknek is,
akik a betlehemet elôkészítették és a karácsonyfaizzókat a fákra feltették!
Attila atya

PPáásszzttoorrjjááttéékk aa tteem
mpplloom
mm
meelllleetttt

Sokak meglepetésére és bizonyára megelégedésére dec. 20-án élô betlehem, vagy talán inkább pásztorjáték volt a templom mellett. Ezt Benkóczy Zoltán mûvész úr rendezte, és templomunk fiataljai és öregjei játszottak benne. Megkérdeztük a rendezôt az elôadás hátterérôl.

Hogy jutott eszébe, hogy élô betlehemet
csináljon a plébánián?
Az igazság az, hogy nem nekem jutott
eszembe, hanem engem megkértek, hogy
csináljak valamilyen betlehemes játékot, és
akkor jutott eszembe, hogy nekem egy ilyen
pásztorjátékhoz már van díszletem, mert a
Ferenciek terén szoktuk ezt csinálni – úgy
gondoltam, hogy ide is el lehet hozni.
Régen volt már Albertfalván pásztorjáték...
Igen, és ezt én szeretném bevezetni!
Ezentúl legyen! Most nagyon szépen esett az
esô, de nem tántorított el bennünket attól,
hogy megcsináljuk! Mert hogyha most elmarad, akkor jövôre azt mondják majd: „ta-

valy is esett nagyon az esô, oszt’ elmaradt,
idén el se megyünk!”. Jövôre még többen

Aki gyönyörködik a betlehemben és a karácsonyfákban, nem is gondol arra, hogy milyen nagy munka volt felállítani ôket.

lesznek!
Azért ez nem volt igazi élô betlehem.
Kellett volna hozni állatokat is.
Kellett volna bizony, csak akit én meg
szoktam kérni, hogy hozzon állatokat, az
éppen szült. De azt mondta, hogy imádkozni
fog értünk, hogy jól sikerüljön. Jövôre elôbb
hozzákezdünk a szervezéshöz, és akkor
szerzek állatot, akár vidékrôl is. Mert az fon-
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tos, a gyerekek számára is kedvesebbé teszi a
dolgot.

Csak élményt szerettek volna nyújtani
ezzel az elôadással?
Nem, sôt, ennek a játéknak az elsôdleges
célja az volt, hogy a templomból kivigyük a
hitünket, hogy mások elôtt is megvalljuk. A
világ mára annyira elanyagiasodott, hogy
mindenki azt hiszi, hogy „megszületett a kis
Jézus, hu-hú, gyorsan menjünk az Auchanba, vásároljunk!” Az nem karácsony, hogy jóllakunk, böfögünk, röfögünk: „Milyen volt a
karácsony?” „Jó volt, akkorát ettünk, hogy az
csuda!” A nem hívô embernek meg kell mutatni, hogy mi a karácsony! Így a nem hívôk
is megrendülnek egy pillanatra, azt mondják,
hogy igaz, hogy ezek nem voltak színészek,
de milyen hittel csinálták! Ezért is álltam ki a
végén, hívtam be az embereket a templomba,
és mondtam azt, hogy most igaziból tetszenek találkozni a Jézuskával!
Erdôs Attila

Albertfalviak külföldön – Petô László

ÉÉlleettüünnkk IIzzllaannddoonn

Sokak kíváncsiságát szeretném most kielégíteni, akik arról érdeklôdnek, hogy élünk
oly távol Magyarországtól.
Mint már sokan tudják, felkérést kaptam,
hogy augusztustól lássam el Stykkishólmur,
nyugat-izlandi kisváros orgonista állását, és
emellett félállásban tanítsak a helyi zeneiskolában. Az itteni munka kissé eltér az otthon
megszokottól: az orgonista feladata az istentiszteleteken orgonálni, vezetni és betanítani
a templomi kórust, kísérni az énekes és egyéb
szólistákat. Az orgonista nem kell, hogy énekeljen, viszont a lelkes amatôrökbôl álló kórus
minden szertartáson jelen van és énekel, beleértve az esküvôket, temetéseket is, amit

szintén a templomban tartanak.

A hangszerek dolgában kicsit felemás a
helyzet: az orgona öreg is, kicsi is, mindöszsze nyolc regiszter, vannak mûködési problémái. Tavaly azonban már megrendelték az
új hangszert Németországból jövô májusra,
persze most a válság okozta pénzügyi problémák miatt, valószínûleg csúszik egy évet. A
templomban található kiváló Steinway
hangversenyzongorát viszont bárki megirigyelné: mindig is ilyen hangszerrôl álmodtam!
Az izlandi emberek végtelenül kedvesek
és segítôkészek, mindent megtesznek azért,
hogy jól érezzük itt magunkat.
Végezetül egy családi hír: szeptember 29én, Szt. Mihály napján megszületett Bence
fiunk, aki hála Istennek, egészséges, vidám
kisgyermek. Sok örömünk van benne.
Akit érdekel, képeket láthat az utunkról,
Izlandról és Bencérôl a picasaweb.google.hu/
petolaszlo címen az Interneten.
Boldog új esztendôt kívánunk! Vagy
izlandiul: Gledileg jól, gott og farsælt

komandi ár!

Petô László

Szívesen vesszük mindazon Híveink
élménybeszámolóját, hangulatjelentését,
akik jelenleg huzamosabb ideig külföldön
tartózkodnak. Biztassuk ilyen ismerôseinket, hogy írjanak a HL-be, 1200 karakter és egy kép leközlését vállaljuk. – A
szerk.
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1.) A héten csütörtökön este 8 órától
mindenki számára nyitott karizmatikus
imaóra lesz templomunkban.
2.) A vízkereszt ünnepéhez kapcsolódó lakásmegáldásra kérésre, személyes
megbeszélés alapján szívesen elmegyünk.

AAnnyyaakköönnyyvvii hhíírreekk

Keresztelés: Riszterer László január
4. vasárnap 10:45

VViicccceekk

Az öreg arab már 40 éve New York
közelében lakik. Szeretne a kertjében
krumplit ültetni, de egyedül van, öreg
és gyenge. A fia Párizsban tanul. Ír hát
neki egy e-mailt a gondjáról:

„Kedves Fiam, Ahmed!
Nagyon szomorú vagyok, mert nem
tudok a kertemben krumplit ültetni.
Biztos vagyok benne, hogy ha itt lennél,
tudnál nekem segíteni felásni a kertet.
Szeretettel:
Atyád.”
Másnap az öreg e-mailt kap a fiától:

„Kedves Apám! Ne nyúlj a kerthez.
Ott rejtettem el a »cuccot«.
Szeretettel:
Ahmed.”

Másnap hajnali 4-kor az öreg arab
házát lerohanja a rendôrség, az FBI,
CIA, az NSA és a ranger-ök. Átkutatják a
házat és felássák az egész kertet, min-

den millimétert átkutatnak, de semmit
sem találnak. Reggel csalódottan távoznak. Az öreg arab újra e-mailt kap a
fiától:

„Kedves Apám! Remélem mostanra
már fel van ásva a kerted és ültethetsz
bele krumplit. Most csak így tudtam
segíteni.
Szeretettel:

Ahmed”
Bush és Powell üldögél a kocsmában. Bejön egy manus, és odasúgja a
pultosnak:
– Te, ez nem Bush meg Powell?
– De, ide járnak.
Erre a manus odamegy az asztalukhoz és így szól:
– Helló fiúk, mit csináltok itt?
– Épp a III. világháborút tervezzük.
– Igen? És mi a terv?
– Megölünk 140 millió arabot, meg
egy biciklis postást.
– Egy biciklis postást? Miért?
Erre Bush odafordul Powellhez:
– Ugye mondtam, hogy a 140 millió
arab senkit sem érdekel?
Eredeti arab vicc:

جنامائ و ﻩﻩوار ﻩوﻩتﻩنو?ن ﻩﻩژ?رپ درو شﻩب ﻩوﻩئ
ﻩرم ناﻩراناز وومﻩﻩ ﻩوﻩندر. وﻩئ شﻩبواﻩ ??وﻩﻩ ﻩب
اﻩد ﻩشﻩگ ﻩشالﻩب ادپلسنﻩئ.
ندر سوونوانخ ب نناوتﻩد ناووم*ﻩﻩ
ﻩادپسنﻩئ وﻩئ نسوون ﻩل نﻩب رادشﻩب. وﻩئ ﻩوئ
 رﻩﻩ نسوونﻩد ﻩادپلسنﻩئ.ژر
ادپو
ﻩادندر ﻩﻩگ ﻩل درو. ﻩب ﻩادت دروك راتوگ اتسئ
ناﻩواراز: جنامرك, ازاز و نارس
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