II. évfolyam, 10.
10. szám, 2009. március 8. Nagyböjt 2. va
vasárnapja
Szenvedés és mennyei fény, emberség és mennyei élet. Az érett keresztény ember életében ez a két,
egymástól nagyon távol álló világ
egymásra találhat. Ezért, amikor az
Apostolok Cselekedeteinek írója megörökíti Szent István diakónus prédikációját, a vértanú szájába adja
a ma hallott isteni tanúságra
– Ez az én szeretett Fiam, ôt
hallgassátok – válaszoló hitvallást: Õ, aki Sínai hegyén

szólt… o vette át az élet igéit, hogy nekünk adja (ApCsel
7, 38). Majd, amikor megkövezésének eseményérôl tudósít a szent
író, úgy ábrázolja Istvánt, mint aki
ugyanúgy reagál üldözôi viselkedésére, és ugyanúgy fogadja a halált,
ahogy Jézus a passió során, amelynek
Márk által ránk hagyott változata az
evangéliumok egyik legkorábbi, Krisztus menybemenetele után néhány évvel már lejegyzett részlete.

De Szent Polikárp püspök máglyán
égô testét is egy perzselôdô cipónak,
eucharisztikus kenyérnek látja a
keresztények második nemzedéke, és
miközben szenved, égi tömjénhez hasonló illatot éreznek körülötte.
A szent tehát az, akiben folytatódhat Krisztus élete. A metanoia,
a megtérés fordulatot, élet- és
szemléletmód váltást feltételez. A mai evangélium kiváló
vezetônk ebben. Át kell értékelnünk életszemléletünket, és
azokat a helyzeteket kell egyre
nagyobbra tartanunk, amelyek
kiemelnek bennünket bezártságunkból, mert ezek adják a legjobb alkalmakat arra, hogy közel kerüljünk
Urunkhoz, és a dolgok igazi értelmét
meglássuk Isten világában, megnyíljunk annak befogadására.
Kálmán Peregrin OFM

Olvasmány – Ter 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18 – Izsák feláldozása
Olvasmányközi ének – 115. zsoltár
Válasza: Az Úr színe elôtt járok, * az élôk földjén
földjén.
jén.
Szentlecke – Róm 8, 31 b-34 – Isten egyszülött Fiát adta értünk
Evangélium – Mk 9, 2-10 – Jézus színeváltozása
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A hét szentje – március 9.

N
Nüüsssszzaaii SSzztt.. G
Geerrggeellyy

Nagy Szt. Vazullal
és Nazianzoszi Szt.
Gergellyel együtt a
kappadókiai
atyák
között emlegetjük.
Fiatalkoráról keveset tudunk, csak
annyit, hogy lektor
volt, de úgy tûnik, a
papi hivatás helyett a
Hitehagyó Julianus
császár által újra elterjesztett pogányságnak
hódolt, mert rétor lett. Feleségül vette
Theozébiát, akit egész életén át szenvedélyesen szeretett.
Gergely 371-ben püspök lett. Az ariánusok keményen támadták, de hamarosan ô
lett az arianizmus nagy ellenfele. Kitûnô
szónoki képességeit nagyszerûen kamatoztatta: a császár egész Pontus területére kinevezte az ortodoxia védelmezôjének, neki kellett ellenôriznie a püspökök igazhitûségét.
Képességei nem tették elbizakodottá.
Amikor Aranyszájú Szt. János prédikácói
mögött kezdett elhalványodni az ô neve,
egyáltalán nem lett féltékeny, hanem inkább
visszavonult, hogy egészen a lelki élet teológiájának szentelje magát.

IInntteerrjjúú úújj sseekkrreessttyyéésseeiinnkkkkeell

Miután Labundy Gábor felmentését kérte
a sekrestyési feladatok alól, Antal atya
Majerszky Zoltánt és feleségét bízta meg a
sekrestyési szolgálattal.

Mire gondoltatok, amikor az Antal atya megmegkért benneteket?
Zoltán: Nagyon megtisztelônek tartottam, viszont kétségeim voltak afelôl, hogy fel
tudok-e kelni reggelente.
Judit: Én is nagyon örültem, bár kicsit
hezitáltam, de aztán úgy döntöttünk, hogy
ketten elvállaljuk. A felkelés nekem is nehéz.

Tényleg, hogyhogy ketten vállaltá
vállaltátok?
Együtt csináljátok, vagy megosztjátok a fefeladatokat?
Z.: Sokszor együtt vagyunk ott a sekrestyében, de mindig az egyikünk a felelôs, a
másik segít neki.
Milyen feladata van a sekrestyésnek egy
átlagos reggelen?

Z.: Kinyitjuk a templomot, felkapcsoljuk a
villanyt, ha szükséges, bekapcsoljuk a fûtést,
kikészítjük a miséhez szükséges ruhákat, a
kelyhet, ostyát, bort, esetenként a pixist

(amiben a kisostyákat tesszük az oltárra – a
szerk.), beállítjuk a könyveket, közvetlenül a

mise elôtt meggyújtjuk a gyertyákat, kikapcsoljuk a fûtést és bekapcsoljuk a hangosítást. Mise után pedig nagyjából ugyanezt
fordított sorrendben.
J.: Mióta rutinosabban csináljuk, a teendôk nagy részét tíz perc alatt elvégezzük, aztán elég sok idô marad arra, hogy a templomban csak úgy csöndben ott legyünk. Ez
nekem nagyon jól esik.
Jó sok feladat! Mi a legnehezebb?
J.: A misekönyv beállítása.
Z.: Nekem a megfelelô miseruha kiválasztása: hogy melyik pap melyiket szereti,
melyiket egyáltalán nem hajlandó felvenni,
hogy díszesebbet, vagy egyszerûbbet...
Melyik pap a háklisabb?
J.: Attila atya! (Ezt úgyis kivágjuk – a
szerk.) Még egy nehézség van, a direktórium. Abban még ma se értek minden jelzést.
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Most, hogy Judit, te is kaptál fôállást,
hogy tudsz részt venni a sekrestyési mun
munkában?
J.: Még csak tíz napja dolgozom, úgyhogy nem alakult ki teljesen a rend, de 80%ban összeegyeztethetô a sekrestyési munkával. Úgy oldjuk meg, hogy hétköznapokon
én fogom nyitni a templomot, viszont a mise alatt el kell indulnom a munkába és Zoli
végzi a mise utáni feladatokat, a hétvégeken
pedig többnyire együtt megyünk.
Végül egy nem kifejezetten a munkátokmunkátokkal kapcsolatos
kapcsolatos kérdés: egyik kate
kateku
tekume
kumenünk
menünk
kezesei vagytok. Mit jelent ez a feladat?
Amikor megtudtuk, hogy Andi felnôtt fejjel döntött úgy, hogy részesülni szeretne a
szentségekben, ismeretlenül is örömmel álltunk mellé. Fontosnak tartjuk a személyes
találkozást, beszélgetéseket, így nagyböjtben
erre helyezzük a hangsúlyt. Az általunk
megélt hitigazságokat átgondolva mi is folyamatosan fejlôdünk, egy úton járunk Andival.
Sok lelkesedést és örömet
örömet kívánok a
munkátokhoz!
Erdôs Attila

A hét vallási kérdése

H
Hooggyyaann kkeellll hheellyyeesseenn bbööjjttööllnnii??

Az Egyház böjti fegyelme kettôs célt
szolgál. Egyrészrôl a test és az érzékek fegyelmezése által készségesebbé tesz a koncentrálásra és a lélek indításainak megvalósítására. Másrészt pedig kialakítja bennünk
Krisztus lelkületét (Fil 2,5), aki mindenben
képes volt alávetni önmagát az Atya akaratának. A böjt, tudatos közösségvállalás azzal a
Jézussal, aki értünk mindenrôl képes volt
lemondani, hogy megmentsen bennünket.
Ezért a péntek, Jézus kereszthalálának a napja, a böjti nap az Egyházban.
A böjti fegyelem rendje három pontban
foglalható össze:
– Minden péntek bûnbánati, böjti nap.
Általában a húsételtôl való tartózkodás a böjt
formája. Ez 14 éves kortól mindenkit köte-

lez. Nagyböjt idejét kivéve, a hústilalom
megváltoztatható valamilyen más önmegtagadó cselekedetre: több imádság, szegények segítése, szeretet cselekedetek, stb.
Keresztény nagykorúságunk, érettebb gondolkodásunk segít a találékonyságban.
– Nagyböjt péntekjein kötelezô a hústilalom, nem változtatható meg.
– Két szigorú böjti nap van az esztendô
folyamán: hamvazószerda és nagypéntek.
Ez annyiban több, hogy nem csak a hústilalom érvényes, de a 18 és 60 év közöttiek
ezeken a napokon csak háromszor étkezhetnek és ebbôl
csak egyszer bôségesebben. Ez
kicsit
nagyobb
odafigyelést és fegyelmet kíván tôlünk.
Az ünnepnapok mindig felülírják a böjti napokat. Ha tehát a pénteki napon ünnep van, nincs kötelezô böjt.
A böjti elôírásokra is érvényes, hogy nem
elég a betû pontos megtartása. Lélekkel, tartalommal kell megélni azokat, hogy valóban
hatékonyak legyenek. Így válnak lelkiéletünk
gazdagítására a külsô szabályok.
Antal atya

A katekumenátus hírei

K
Kiivváállaasszzttááss aa kkeerreesszzttssééggrree

Múlt vasárnap, márc. 1-jén Kollár
Andrea katekumenünk kezesei ajánlására kiválasztásra került a húsvéti vigílián megtartandó keresztelésre. Ezzel
megkezdôdött számára a megvilágosodás idôszaka, amely a Fény ünnepén,
húsvét ünnepén teljesedik be. Nagyböjt
számára mostmár egyre inkább a lelki
dolgokról szól, hiszen a kereszteléshez
szükséges elméleti tudás nagy részének
birtokában van. Éljük végig vele együtt
nagyböjtöt lelkigyakorlatként!
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H
Hiirrddeettéésseekk
1.) Nagyböjti lelki programjaink: minmin40
den hétköznap reggel 6 -kor közösen
imádkozzuk a reggeli dicséretet.
dicséretet Minden
pénteken délután háromnegyed 6-kor közös keresztúti ájtatosságot végzünk itt a
templomban.
2.) A héten csütörtökön este 8 órától
mindenki számára nyitott karizmatikus
imaóra lesz templomunkban.
templomunkban
3.) Március 1717-én, jövô héten kedden
lesz templomunk tavaszi szentség
szentségimádási
napja.
napja A reggeli szentmise végétôl az esti
szentmiséig lesz kitéve az Oltáriszentség.
Kérjük, hogy azok a személyek és közösséközösségek,
gek akik/amelyek szívesen vállalnának félfélórányi imádságot a nap folyamán, jelentjelentkezzenek a sekrestyében, vagy a plébánián!
Ha hirdetéseink hiányosak, elnézést kérünk, a szerkesztô távolléte miatt már hétfôn lapzárta volt!

AAnnyyaakköönnyyvvii hhíírreekk

Temetések: Simándi Mihályné, március
9. 1000 Szt. Gellért templom
Gyeôry Péter, március 13. 1000 Szt. Gellért templom

hogy férjet keresek.
– És sok levelet kaptál?
– Több százat! Mind azt írták, hogy
„Az én férjemet viheti!”
„Félénk
fiú
megismerkedne…
hmmm… áhh, mindegy…”
„Jóképû, gazdag, híres ember vagyok,
hatalmas vagyonnal, sportkocsikkal, limuzinokkal, villákal és nôkkel. Nincs
szükségem semmire, csak dicsekedni
akartam.”
A Hong Kong South China Morning
Post címû újságban jelent meg a következô hirdetés: „1964-es évjáratú piros autó
eladó 200 dollárért. Csodálatos visszapillantó tükör és kesztyûtartó. Mindössze
hat horpadás. Na, jól van, legyen 120 dollár.”
„Lány, 23 éves, jól szituált, kellemes
külsejû, jó testalkatú, fekete hajú, kék
szemû, hasonló tulajdonságokkal rendelkezô férfi ismeretségét keresi, akinek eladna 10 köbméter tölgyfa gerendát.”

VViicccceess hhiirrddeettéésseekk
„Józan életû kômûvesbrigád munkát
keres! Mottónk: Ha megáll, fal; ha leborul,
járda. Valamire jó lesz.”
Fáj a torka? Szopogasson „Huszár”
pengét! Mintha elvágták volna a fájdalmat!
Két barátnô beszélget:
– Képzeld, feladtam egy újsághirdetést,

Felárazás

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
10 FtFt-ot!
Plébánia: 1116 Budapest, Bükköny u. 3.  208-1279 iroda@albertfalviplebania.hu
Honlap: http://albertfalviplebania.hu

