II. évfolyam, 19.
19. szám, 2009. május 17.
17. Húsvét 6. va
vasárnapja
sárnapja

„„M
Maarraaddaannddóó ggyyüüm
mööllccssöött hhoozzzzaattookk…
…””
Elég egyértelmû és határozott Jézus
felszólítása. A kép is önmagáért beszél
és nem is szorul magyarázatra. Aki éppen csak kis kerttel is rendelkezik, napról-napra szemmel kíséri gyümölcsfái
fejlôdését. Amikor pedig meglátja a fán
a fejlôdésnek induló kis gyümölcsöket, egyre jobban azért
izgul, nehogy valamilyen váratlan idôjárási tényezô minden reményét tönkre tegye.
Tegyük fel a kérdést: mi
a krisztuskövetônek a gyümölcse? Nyilván, hogy annak
az értékrendnek a teljesítése,
amit Urunk ad elénk. Elég világos a feladat, ha még a gyümölcshöz tartozó
jelzôt is figyelembe vesszük. Nem szép,
ép, vagy hasonló jelzôvel ruházza fel a
gyümölcsöt, hanem a legfontosabb tényezôvel: a maradandó jelzôvel. Ebbe
minden benne van. Gondoljunk csak
arra, hogy a kereskedô mi mindent
megtesz azért, hogy a pultjára kitett

gyümölcs megnyerje a vásárló tetszését. Raktározza, válogatja még a különbözô kezelésektôl sem riad vissza a
siker érdekében. Ezt nem maradandó
gyümölcsért, hanem üzleti érdekbôl
teszi.
Mindegyikünknek más és más
gyümölcsöt kell hozni, amelyhez megkapta az egyéni adottságokat,
valamint a megfelelô kegyelmi
táplálékot. Az, hogy ezekért
még harcolni is kell, a krisztusi
felszólítás következménye.
Szándékosan nem példákat soroltam fel, hanem elmélkedésre, gondolkodásra szeretném indítani a kedves olvasót. Ha pedig végig gondolta akárcsak egy rövid
életszakaszát is és értékelést is végzett,
világosan fogja látni, hogy mit kell
tenni: hálát adni, bánatot tartani, de –
egyet egész biztosan – még többet kell
tenni a maradandó gyümölcsért.
dr. Verbényi István

Olvasmány – ApCsel 10, 25-26. 34-35. 44-48 – a pogányokra is kiárad a Szentlélek
Olvasmányközi ének 97. zsoltár
Válasza: Az Úr megmutatta üdvös
üdvösségét
vösségét * a nemzetek
nemzetek színe elôtt
Szentlecke – 1 Jn 4, 7-10 – Isten elôbb szeretett minket
Evangélium
Evangélium – Jn 15, 9-17 – „Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket”
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1979-ben az élet itt Albertfalván, bizonyos szempontból ugyanolyan volt, mint
most 2009-ben. Néhány dologban azonban, meglehetôsen különbözött.
Én éppen 8 éves voltam, amikor
elsôáldozásra készültem, egy ragyogó júniusi nap reggelén. Húszan lehettünk, a
környezô iskolák diákjai. Akkoriban az iskolában nem lehetett hittanórát tartani, és
a papok kizárólag csak a templom falain
belül foglalkozhattak velünk, gyerekekkel.
Így a sekrestyében voltak a hittanórák Péter atya vezetésével. Guszti atya a plébánosunk is nagy szeretettel készítgetett minket erre a napra, az elsô szentgyónásra és
áldozásra.

Ma középsô gyermekünk, Ádám részesülhet ebben a szentségben. Õk nem
20-an,hanem 70-en vannak. Nem a sekrestyébe járnak hittant tanulni, hanem heti
két órában az iskolában szerzik ismereteiket.
Most büszkén vonulnak át fehér ministránsruháikban a Don Bosco Katolikus
Általános Iskolából a templomba, osztályfônökeik és hitoktatóik kíséretében.
Hasonló a helyzet mint 30 éve. Az elsô gyónásnál mi is ugyanígy izgultunk,
mint ôk. Azon a régi vasárnapon éppígy
ragyogott lelkünk tisztasága és szép fehér
ruháinkban álltunk mi is az oltár elôtt. A
szentmise után agapéra mentünk, a hit-

tanterembe. Már akkor is János bácsi
fényképezett!
Ez a harminc év elsuhant és most itt
állok, nézem a gyerekeket és arra gondolok, nekik is megmarad-e majd emlékezetükben az albertfalvi közösség, a templom, az atyák, vagy csak az iskolára emlékeznek majd és a 3. évfolyam kiemelkedô
eseményére, az elsô szentáldozásra. Így is,
úgy is szép emlék lesz számukra, de mégis egészen más, mint nekünk akik azóta
is érezzük régi közösségünk megtartó erejét és ebbôl táplálkozunk nap mint nap a
munkánkban, gyermekeink nevelésében.
Rieger Vilmosné (Detti)

LLoouurrddeess--ii zzaarráánnddookkllaatt –– 22000099

Sok várakozás után május elején a
Julianus Tours szervezésében háromnapi buszozás után érkeztünk
meg Lourdes-ba, ahol 1858. február
11-én elôször jelent meg a Szûzanya
Soubirous Bernadettnek. Ma állandóan sok ezer zarándok imádkozik a
Massabielle barlangnál, ahol számunkra is csodálatos élmények sorozata kezdôdött.
Szentmise a barlangnál, majd
nemzetközi szentmise a tér alatt lévô, 30 000 zarándokot befogadó bazilikában, keresztút (a X. állomást a
magyarok adományozták). Részt vettünk az esti gyertyás körmeneteken,
ahol a Szûzanya szobrát követve betegek százait viszik önkéntesek, közben különbözô nyelven imádkozzák a
rózsafüzért és énekelnek a zarándokok. A forrás vizét, mely a Barlangból
ered, kivezették a térre, mindenki vihet belôle, iszik, kannákban viszik
haza az otthonmaradóknak. Csodás
gyógyulások fûzôdnek hozzá. Bernadett közvetíti az üzenetet: „Menjetek,
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igyatok a forrásból és mosakodjatok
meg benne!”. Ebbôl következik, hogy
mindenhol nagy a nyüzsgés, a buzgó
imádság, ami talán az egyéni
elmélyülést meg is nehezíti, ez sajnos
minden központi zarándokhelyet jellemez.

A város fekvése egyébként nagyon
szép, hegyekkel körülvéve. Sétánk során megnéztük Bernadette szülôházát, a Boly malmot, ahol 10 évig élt.
Voltunk a Rue des Petits Fosses 15.
számú házában, ahol egy cellában élt
a tönkrement család. Sétáltunk a város utcáin, ahol lépten-nyomon kegytárgyboltok kínálják áruikat. Sajnos
túl hamar jött el a búcsú órája, péntek reggel még egy szentmise, majd
egy pillantás a városra és indultunk
haza, lélekben feltöltôdve.
Winklerné Füry Klára

Az AKTK hírei

LLeennggyyeell ZZoollttáánn eellôôaaddáássaa

Május 11-én az AKTK Szent Mihály
Akadémiája keretében nem mindennapi
elôadásra került sor. „Pénzügyi rendszer

Magyarországon a kommunizmus napjaitól a mai világválságig” címmel Lengyel

Zoltán, a Hitelbank rendszerváltozás utáni
elsô vezérigazgató-helyettese számolt be
személyes tapasztalatairól.
Visszatekintett a kommunizmus évei-

re, az ország akkori merev pénzügyi rendszerére és vezetôinek ostoba pénzügyi politikájára. A rendszerváltozás után egy darabig kezében volt a tôzsdei privatizációs
portfolió több mit fele, amit körömszakadtáig védett. 1990-ben nagy felelôsséget
vállalva sikerült megmentenie 45 ezer
munkahelyet és a gyôri Rába Vagongyárat
a csôdtôl, amire ma is büszke. Az elôadás
során konkrét példákkal illusztrálva ostorozta az elburjánzó felelôtlen privatizációt,
a külföldi befektetôk által kvitt aránytalanul nagy nyereséget. A nagy külföldi áruházak beengedése pedig versenyképtelenné tette a hazai mezôgazdaságot, ipart és
kiskereskedelmet.
Mindehhez a korrupció súlyos hozzájárulást jelent. Az elôadó három konkrét
esetet említett, amikor ôt akarták korrupcióra rávenni. Az egyik esetben nem kevesebb, mint 150 milliárd forint volt a tét.
Egy másik esetben egy kanadai cég akarta
mindenáron rábeszélni, hogy vesztegesse
meg az Orbán-kormányt és az hunyjon
szemet egy törvénytelen svájci üzlet folytatása fölött.
A mai világválság témájára térve bepillantást nyújtott a nemzetközi pénzpiac
dollármilliárdos sikkasztásainak és korrupciós ügyeinek botrányos világába, ami.
A fedezetlen értékpapírokkal való lelkiismeretlen kereskedés hajszolta bele a világot abba a helyzetbe, ahol most vagyunk.
Hazai viszonylatra térve jelezte, hogy az
államadósság ténylegesen meghaladja a
GDP 100 %-át. A banki alapkamat pedig
9,5 %, ami megbénítja a gazdaságot. Egy
esetleges államcsôd esélyeit latolgatva az
elôadó ezt nem tartotta valószínûnek. Az
Unió és ezen belül Németország – ha kell,
az utolsó pillanatban – mentôövet dobna
Magyarországnak.
Kesselyák Péter
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1.) A nyugdíjas klub szervezésében
filmvetítés lesz az Albertfalvi Közösségi
Házban (Gyékényes u. 45-47.) a fatimai
jelenésekrôl május 1919-én, kedden déludélután 2 órakor. A belépés díjtalan, minden
érdeklôdôt szeretettel várnak!
2.) Május 2323-án lesz a Vidámság
Napja a Don Bosco iskolában. A nap folyamán vér
véradás lesz az iskolában 1010-14
óráig.
óráig Minél többen kapcsolódjunk a
szeretet e gesztusához! A véradók hozzák magukkal személyi igazolványukat
és TB-kártyájukat! Minden családot és
érdeklôdôt szeretettel hívunk!
3.) A novemberi bérmálásra május
3131-ig lehet jelentkezni a sekrestyében,
vagy a plébánián.
4.) A hét jeles napjai: pénteken Szent
Rita,
Rita szombaton pedig Boldog Apor
Vilmos püspök és vértanú emléknapja
lesz.

AAnnyyaakköönnyyvvii hhíírreekk
Temetés: Molnár Menyhért, május
19. 1200
Keresztelés: Kiss Andrea és Kiss Gábor, május 16. 1700
Lengyel Máté, május 23. 1000
Vadász Botond Lukács, május 23.
1700

VViicccceekk aa m
muunnkkaahheellyyrrôôll

Egy kisfiú kérdezi a bátyjától:
– Mondd, miért pont villanyszerelônek
tanulsz? Mit csinál egy villanyszerelô?
– Mindenféle elektromossággal kapcsolatos problémát meg tud oldani. – feleli az idôsebb.
– És mik azok az elektromos problémák?
– Hát minden, ami kalapáccsal nem
javítható.
Egy férfi elmegy egy építkezésre munkát keresni. A munkavezetô megkérdi tôle:
– Tud sörösüveget kinyitni?
– Persze!
– És tud kezelni egy villástargoncát?
– Miért, mekkora az a sörösüveg?
A szöszi titkárnô a kórházban fekszik
vakbélmûtét után. Bemegy hozzá az
egyik kolléganô látogatni. Kérdezi tôle a
beteg:
– Hogy mennek a dolgok bent az irodában?
– Jól. A lányok beosztották egymás
között a feladataidat. Kati fôzi reggel a kávét, Juli olvassa egész nap a magazinokat,
Mari pedig jóban van a fônökkel.
Kovács bemegy a fônökéhez és fizetésemelést akar kérni. Azt mondja az
igazgatónak:
– Fônök úr, beláthatja, hogy ennyi
pénzbôl nem nagyon ugrálhat az ember.
– Magát könyvelônek vettem fel, nem
szöcskének!

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

