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lünk és azt megtennünk. Van is egy
mondás, ami így szól: „Nem az a
csoda, ha Isten megteszi amit kérünk tôle, hanem ha mi megtesszük
amit ô kér tôlünk.” Érdemes keresni
Isten akaratát. Õ tudja, mitôl lehetünk igazán boldogok és teljes emberek. A szentek is ezért voltak nagyok, mert keresték
Isten akaratát és megtették.
Isten kegyelme pedig jó,
boldog és kiegyensúlyozott
emberekké tette ôket, olyanokká, akikhez szívesen
mentek az emberek.
Kérjük a Boldogságos
Szûz Máriát, aki mindig igent mondott Isten akaratára, hogy segítsen
bennünket Isten szándékainak keresésében és ezáltal mi is szentekké
lehessünk.
Fejes Csaba
Esztergom

Mindannyian Isten gyermekei vagyunk. Õ teremtett bennünket, ô
gondolta ki, hogy milyen legyen a
szemünk színe, hogy milyen erényeink és milyen gyöngeségeink legyenek. Valóban ismer minket, jobban,
mint mi saját magunkat.
Ismeri küzdelmeinket, a
szívünk szándékát: a jót és
a rosszat egyaránt. Neki
nem kell magyarázkodnunk,
hogy mit miért tettünk, ô
pontosan tudja az okokat és
indítékokat.
Tudja, mire van szükségünk még
mielôtt kérnénk ôt. Gyakran elégedetlenek vagyunk, mert Isten nem
teljesítette
minden
kérésünket.
Azonban arra talán kevesebbet gondolunk, hogy amit kérünk az valóban a javunkra válhat-e. Érdemes
lenne olykor megkérdezni imádságunkban Jézust, hogy ô mit akar tôOlvasmány – ApCsel 4, 8-1 – Jézus a kô, akit elvetettek, mégis szegletkôvé lett
Olvasmányközi
Olvasmányközi ének 117. zsoltár
Válasza: A kô, amelyet az építôk félre
félredobtak,
redobtak, * íme, az lett szegletkôvé.
szegletkôvé.
Szentlecke – 1 Jn 3, 1-2 – Isten gyermekei vagyunk
Evangélium – Jn 10, 11-18 – a jó pásztor ismeri övéit
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Ismerjük az evangéliumból Jézusnak azt a mondatát, amely így szól:

„Nem ti választottatok engem, hanem
én választottalak titeket.” ( ) Ez a
mondat rávilágít a hivatás egyik leglényegesebb vonására. Ez a gondolat
nagy örömmel tölti el, és nagy alázatra
is indítja a meghívott embert.

aki nélkül semmit sem tehetünk (vö:
). Éppen ezért, ha siker is ér bennünket a munkánk közben, rosszul teszszük, ha azt gondoljuk, hogy ez a mi
érdemünk csupán. Ez persze nem azt
jelenti, hogy nem szabad örülnünk a
sikernek, illetve, hogy nem kell
semmilyen erôfeszítést sem tennünk
azért, hogy Isten országának ügye
elôre mozduljon.
A papság mellett, persze, nagyon
sok egyéb hivatás is van. Az egyik legnagyobb hivatás az anyaság. A mai napon az édesanyákat köszöntjük. Ne feledkezzünk el az ô áldozataikról melyeket értünk hoztak és köszönjük meg
nekik ezen a napon.
Ez a vasárnap egy kicsit a hála napja is. Hálát adunk Istennek a hivatásért, hogy célt ad mindannyiunk életének, és az édesanyákért, akik gondoztak, fölneveltek minket és mindig
számíthattunk rájuk.
Fejes Csaba
Esztergom

AAzz ééddeessaannyyaa
Nagy öröm és biztonság tudni azt,
hogy a világot teremtô Isten és Atya az,
aki meghívja és küldi az emberek közé
az ô kiválasztottait, mert ô valóban képes ôket megôrizni a helyes úton. Õ
igazán tudja, hogy mit kell tennünk és
mit kell elhagynunk azért, hogy a hivatásunkat teljesen neki tetszô módon
tudjuk teljesíteni.
Egyben nagy alázatra is nevel minket Jézusnak ez a mondata. Õ az, aki
minden hivatás kiindulópontja és ô az,

Az anya idejekorán meglátja a lelket. A gyermeket nem veszôdségnek,
nem testnek, nem tömegnek tekinti,
hanem a halhatatlanság részesének,
Isten ajándékának és küldöttének,
akinek kis duzzadt ajkain, kicsi, piros
orcáin az Isten lelkének mosolya surran át. Az okos kis szemek villanásából az Isten tekintete figyelmeztet,
hogy itt van már az elsô szomjúság,
itt van az idô, hogy másodszor is
megszülje gyermekét, ami nehezebb,
fontosabb az elsônél.
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összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük” (Mt 18, 20)
(Mindszenty József, Az édesanya,
161. oldal)

AAK
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K kköözzggyyûûllééss

Minô határokat idézhet fel az anyában az elsô fürkészô tekintet? Mit érezhet az az édesanya, amikor gyermekénél észreveszi az elsô kíváncsiságot, az
elsô ismeretvágyat? Amikor meglátja a
kék égboltot és kérdezi, ki lakik ott
fenn, a magas égben, amikor a
csillagtúli világról szeretne valamit
megtudni. Bizonyára a legédesebb
öröme ez. És ez az öröm folyton fokozódik akkor, amidôn gyermekét megismerteti a mindenség Alkotójával és
megtanítja vele beszélgetni, imádkozni.
Chantal Szent Franciska kedves alakja
tûnik fel itt a lelkemben: mintha látnám, amint a gyermekszobában együtt
térdel kicsinyeivel és esdô-kérô imában
árad ki egy szent édesanyai lélek buzgalma, négy kicsi gyermekszív kedves
ártatlansága. És amint száll az ima,
száll, száll fölfelé; Chantal asszony
szemébôl meleg könnycsepp csordul ki
és gördül le az arcán...
(…)
Az imádkozó ember a legszebb látvány a világon. Az imádkozó gyermek
még kedvesebb az ártatlanságával és
mert az anya áll mellette. Rövid fohászok az elsô imádságok, de soha ennyi
lélek nem lüktet bennük. Az Úr
mondotta: „Ahol ketten vagy hárman

Az Albertfalvi Keresztény Társaskör
április 24-én tartotta tisztújító közgyûlését, amelyen elfogadta a választmány
beszámolóit, újra választotta elnökül
Kristóf József urat, alelnökül Kellner
Dénesné úrhölgyet és Vas László urat.
A választmány személyi összetétele kissé változott. Új választmányi tagok:
Madaras Gábor (titkár) és Zentai
Dezsôné. Távozott a választmányból:
Vámosi Anikó (aki 15 évig volt titkár,
ezt a közgyûlés külön megköszönte) és
Lánszky Anita. – A közgyûlés a 2009.
évi Albert herceg-díjat 3 jelölt közül titkos szavazással dr. Kada Lajos érsek
úrnak ítélte oda (posthumus). Az alapszabály módosításával a közgyûlés örökös tiszteletbeli elnökké választotta dr.
Verbényi Istvánt, aki Albertfalva társadalmi életének szervezésében, az AKTK
megalapításában és mûködésében kiemelkedô szerepet vállalt. A szavazás
után nagy taps köszöntötte István
atyát. A közgyûlés tudomásul vette,
hogy – 3 éves ciklus szerint – idén az
AKTK szervezi a hagyományos
Szentimrevárosi Szellemi-Lelki Hétvégét novemberben, ami jelentôs többletfeladatot jelent aktív tagjaink számára.
A közgyûlés kapcsán bemutattuk a
2008. évi Albert herceg-díj átadásáról
Búza Barna szobrászmûvész mûhelyében készült képsort. A közgyûlés szentföldi vetítéssel és szerény agapéval zárult.
Kesselyák Péter
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1.) Nagy szeretettel köszöntjük az
édesanyákat és imádkozunk értük, hogy
anyai hivatásukban mindig megtalálják
igazi örömüket. Isten éltessen minden
édesanyát!
2.) Ma délután 4 órától csöndes
szent
szentségimá
ségimádás lesz templomunkban, 6
órától pedig közös imádság.
imádság Aki teheti,
teheti,
ezekben a délutáni órákban néhány percpercre térjen be imád
imádkozni az Oltáriszentség
elôtt.
3.) Holnap, hétfôn délután 5 órától a
Don Bosco Katolikus Iskola diákjainak
májusi,
májusi, énekes, anyák napi MáriaMáriaköszöntése lesz a templomban. Az édesanyákat és minden érdeklôdôt szeretettel
hívunk.
4.) Jövô vasárnap a délelôtt 10 órai
szentmise keretében lesz templotemplomunk
munkban az elsôáldozás.
elsôáldozás Imádkozzunk
az elsôáldozásra készülô 70 gyermekért,
gyermekért
hogy egész életükben hûségesen kitarthassanak Jézus szeretetében!
5.) Az AKTK szombaton régészeti kikirándulást szervez a budakalászi ÁrpádÁrpádkori romok megtekintésére dr. Winkler
Gusztáv vezetésével. Találkozás a Budakalász-Lenfonó HÉV-megállóban ½10kor.
6.) A novemberi bérmálásra május
3131-ig lehet jelentkezni a sekrestyében,
vagy a plébánián.
7.) A hét jeles napja:
napja szerdán Boldog
Gizella királyné ünnepe lesz.

8.) Május 16-én ismét megrendezésre kerül az Élô rózsafüzér Buda
Budapest
körül.
rül Albertfalváról a zarándoklatba bekapcsolódó csoport délelôtt ½11-kor indul a templom elôl és Kelenvölgyben
csatlakozik a Nagytéténybe tartókhoz.
Onnan még 12 km-es úton érkeznek
Nagytéténybe, ahol este 7 órakor szentmisével zárul a zarándoklat.

AAnnyyaakköönnyyvvii hhíírreekk
Temetés: Fejes Istvánné,
Istvánné május 4.
½2 Farkasrét-alsó temetô

((nneem
m ffeellttééttlleennüüll)) aannyyááss vviicccceekk
Anya ébresztgeti a fiát:
– Kelj már fel, édes fiam, iskolába
kell menned!
– De anya, utálok oda menni!
– Mondj két okot amiért nem kellene
menned!
– Utálnak a gyerekek és a tanárok is!
Most te mondj 2 okot amiért mennem
kellene!
– Hát, fiam, egyrészt 47 éves vagy,
másrészt te vagy az igazgató!
Egy kisgyerek ül az emésztôgödör
szélén és zokog. Odamegy a rendôr és
megkérdi:
– Miért sírsz, kisfiam?
– Mert az anya beleesett a gödörbe!
A rendôr beugrik a gödörbe, néhányszor elmerül a szennyvízben, majd kiszól:
– Nem találom kisfiam!
– Akkor nem kell a csavar se!

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://albertfalviplebania.hu/hetilevel. A kiadás költségeire kérjük, dobjon a perselybe 10 Ft
Ft--ot!
Plébánia: 1116 Budapest, Bükköny u. 3.  208-1279 iroda@albertfalviplebania.hu
Honlap: albertfalviplebania.hu

