I. évfolyam, 5. szám, 2008. november 23. Krisztus Király vasárnapja

Isten országa, a mennyország nem
mese. Nem az emberi képzelet szüleménye. Nem is vágyaink kivetítése. Isten országa az Atya örök terve, a világ
kezdetétôl azoknak készített otthon,
akik vállalják a szolgálat alázatát és azokat a szabályokat, amelyeket az országot
megálmodó és megalkotó
hozott. Törvényei nem tôlünk
származnak, hanem attól, aki
azért küldte el Fiát, hogy megtanítsa az embert arra, mit
jelent valóban embernek lenni.
Éppen ezért nem bírálhatjuk
felül, nem alakíthatjuk át,
hanem kutatjuk mélyebb
értelmét és megvalósításának módjait.
Az emberség törvényeirôl van itt szó,
mert az emberség ott kezdôdik el, ahol
képesek vagyunk önmagunkról megfeledkezni, a magunk számára meghalni
azért, hogy másoknak éljünk. Akkor válunk emberré és Isten országa polgáraivá, amikor kinyújtjuk a kezünket, hogy

kenyeret adjunk az éhezônek, hogy egy
pohár vizet nyújtsunk a szomjazónak,

amikor betakarjuk a ruhátlant és befogadjuk az idegent, amikor meglátogatjuk a beteget és a börtönben lévôt. Egy-

szerû és végtelenül pici gesztusok ezek.
Még egy gyermek is képes megtenni.
Mégis ezeken keresztül gyökeresedünk
Isten országába. A falat kenyér, a korty
víz, a simogató, betakaró
gesztus, az idô, amit a beteg
mellett, csak rá figyelve élünk
meg, ezek nemesítik és formálják
emberségünket.
Mert
anyagi kincseink elporladnak,
de ezek a mozdulatok örökre
meghatároznak bennünket.
A bibliai idôkben a király
elsôsorban nem uralkodó, hanem pásztor, gondviselô és tanító. Az Ország királya Krisztus, aki nem azért király,
mert uralkodni akar, hanem mert ô
mutatja meg nekünk az utat, ô ad példát a hiteles alázatból fakadó szolgálatra. Kövessük igazságát!
Hollai Antal

Olvasmány – Ez 34, 11-12.15-17 – az Úr az igazi pásztor
Olvasmányközi ének 22. zsoltár
Válasza: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.
Szentlecke – 1Kor 15, 20-26.28 – az idôk vége: feltámadás és ítélet
Evangélium – Mt 25, 31-46 – végítélet: gyakoroltuk-e az irgalmasság cselekedeit?
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A hét szentje

Szt. Kolumbán apát – november 23.
A VI. század végén született a mai Írország
területén. Nevének semmi köze a latin galamb
szóhoz, eredeti ír szó, jelentése: „a tisztességes
Colum”.
A tökéletesség utáni vágy északra hajtotta,
ahol szerzetesként kezdett élni. Apátja
engedélyével a kontinensre ment, hogy a
népvándorlás miatt elpogányosodott népeket
megtérítse. Eljutott egészen a mai Franciország
keleti vidékére, és Luxeuilben és Fontaine-ben
kolostort alapított, a szerzeteseknek maga adott
szabályzatot. Késôbb szembekerült a világi
hatalommal és elûzték ôket. Mivel útközben a
nép szívesen fogadta és csodás gyógyulások
történtek, az uralkodó hajóra tetette ôket, hogy
egyenesen Írországba vigye ôket vissza.
De Tours-ban az idôjárás miatt kénytelenek
voltak kikötni, így tiszteletüket tették Szt. Márton
sírjánál. Egy másik hajó vitte ôket tovább, de
hajótörést szenvedtek, majd megszöktek. A király
ekkor megengedte nekik, hogy a Rajna völgyében
térítsenek. Egy túlbuzgó szerzetestársa miatt, aki
folyton összetörte a pogányok bálványait, sehol
sem volt sokáig maradásuk. Végül Kolumbán
Rómába vette útját.
Itáliában az ariánus
longobárdokkal vitatkozott és hitet tett a pápa
fôségérôl bizonyítva, hogy Péter hitét ô ôrzi.
Attila atya

Animátorok Alberfalván
Az animátor szó jelentése: lelkesítô. A
szalézi mozgalom keretében mûködik
világszerte mindenhol az a forma, hogy lelkes
fiatalok programok, oratóriumok szervezésével,
közös idôtöltéssel, tartalmas együttléttel
igyekeznek nevelni náluk fiatalabbakat,
gyerekeket. Még fél éve vetôdött fel az ötlet,
hogy itt, Albertfalván létrehozzunk egy ilyen
közösséget.
Tavasszal kezdtük el a Don Bosco iskolában
mûködésünket. Augusztusban szerveztük a
Csillagtábort, amely nagyon jól sikerült. Itt
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minden nap programja külön fel volt építve, és
így sikerült egy igen tartalmas, változatos öt
napot szerezni a résztvevô gyerekeknek és
magunknak is.
Ezen felbuzdulva ôsztôl kicsit másképp
mûködünk: csak havonta egyszer tartunk pénteken az iskolában oratóriumot, egy szombati
napon pedig egész napos programot szervezünk, így alkalmunk nyílik tartalmasabb
együttlétek létrehozására, és olyan dolgokat
tudunk átadni, amiket igazából szeretnénk.
Eddig két ilyen hétvége volt: októberben
Hûvösvölgybe mentünk, és közösen fôztünk
bográcsban paprikás krumplit, novemberben
pedig közösen játszottunk, filmet néztünk.
Reményeink szerint rövidesen elkészül egy
honlap is, ahol ezekrôl az eseményekrôl, és a
Csillagtáborról is részletesebb beszámolók
lesznek olvashatók.
Szeretettel várunk mindenkit, elsôsorban
gyerekeket, fiatalabbakat!
Az animátorok nevében: Soma

Közkívánatra

Szent Erzsébet
kenyerét
megáldó
imádság
(a váci
Praeorator
aug. 20-i
kenyérmegáldásszövege alapján)
P. Segítségünk az Úr nevében!
H. Aki az eget és a földet alkotta!
P. Uram, hallgasd meg könyörgésünket!
H. És a mi kiáltásunk jusson eléd!
Könyörögjünk! Hálát adunk neked, Urunk,
Szent Erzsébetért, aki fáradtságot és anyagi áldozatot nem kímélve osztott élelmet a
rászorulóknak. Add, hogy az ô példáját tekintve
mi is együttérzô szívvel forduljunk embertársaink felé!
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Áldd meg Istenünk, † jóságos áldásoddal
ezt a kenyeret, amelyet szeretetbôl sütöttek és
szeretetbôl osztanak ki. Add, hogy akik esznek
ebbôl a kenyérbôl, azoknak ne csak a teste erôsödjön meg, hanem lelki erôt is nyerjenek a
szegényekért végzett munkához; a szegényeket
pedig segítsd hozzá egy boldogabb élethez,
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
Másik szöveg az olasz benedictionaléból
Légy áldott, Istenünk, Atyánk, ég és föld teremtôje, aki a mindennapi kenyérben jóságod
jelét és a családi asztal alapvetô eledelét adod.
Terjeszd kezedet fölénk és ezen kenyerek fölé,
melyeket Szent Erzsébet emlékére mutatunk
be neked; add meg a föld minden részén lakó
valamennyi gyermekednek az élelmet, mely
testük táplálásához szükséges, és igédet az örök
élethez, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
Attila atya

lélek közösen szenved.
De ezzel nincs vége. Különleges lelki fájdalmak is léteznek, nevezetesen az érzékek
kínjai. Amivel az egyes lelkek vétkeztek, az által
szenvednek leírhatatlanul irtózatos módon.
Rettenetes barlangjai és mélységei vannak a
gyötrelemnek, ahol az egyik fájdalom különbözik a másiktól.
Látva ezeket a szörnyû gyötrelmeket,
meghaltam volna, ha Isten mindenhatósága
nem tart fenn. A bûnösöknek tudniuk kell,
hogy az egész örökkévalóságon át azáltal az érzékük által fognak gyötrôdni, amellyel vétkeztek. Isten parancsára írok ezekrôl a dolgokról,
hogy egyetlen lélek se mentegethesse magát
azzal, hogy nincs pokol, és nem volt ott senki,
nem lehet tudni, mi van ott.

Részlet Szt. Fausztina naplójából
Az egyházi év utolsó vasárnapján jól teszszük, ha elmélkedünk az utolsó ítéletrôl és
annak lehetséges következményérôl, a kárhozatról.

Ma egy angyal levitt a pokol mélyére. Ez
nagy kínok helye. Hatalmas nagy a térsége. A
szenvedések fajtái, melyeket láttam, a következôk: az elsô kín, mely a poklot alkotja, Isten elveszítése; a második a szüntelen lelkiismeretfurdalás; a harmadik az, hogy a lelkek sorsa itt
már sohasem változik meg. A negyedik kín a
tûz, amely átjárja a lelket anélkül, hogy elpusztítaná. E szörnyû szenvedés tisztán lelki tûz,
amit Isten haragja gyújtott lángra. Az ötödik az
állandó sötétség és az iszonyú, fullasztó szag.
Bár sötét van, az ördögök és az elkárhozott lelkek kölcsönösen látják egymást, látják mások
és a maguk gonoszságát. A hatodik fajta szenvedés a sátán szüntelen társasága; a hetedik a
szörnyû kétségbeesés, a gyûlölet Isten ellen, istenkáromlások, átkok, gyalázkodások. Ezek
azok a fájdalmak, melyeket az összes kárhozott

Én, Fausztina nôvér, Isten parancsára jártam a pokol szakadékaiban, hogy hirdessem
és tanúsítsam a lelkeknek, létezik a pokol.
Most nem beszélhetek róla, mert Istentôl azt a
parancsot kaptam, hogy írásban hagyjam hátra ezeket. Az ördögök nagyon gyûlöltek, de Isten parancsára engedelmeskedniük kellett nekem. Amit leírtam, az csak gyenge árnyéka a
valóságnak, amit láttam. Egyet megjegyeztem: a legtöbb ott szenvedô lélek olyan, aki
nem hitte el, hogy van pokol.
Szent Maria Faustyna Kowalska nővér Az
Isteni Irgalmasság üzenete
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Hirdetések
1.) A szentmisék végén megáldjuk a
Szent Erzsébet-kenyeret, amelynek megvásárlásával plébániánk szegényeit támogathatjuk.
2.) A Nyugdíjas Klub szervezésében
filmvetítés lesz az Albertfalvi Közösségi
Házban (Gyékényes u. 45-47.) II. János
Pál pápa életérôl november 25-én, kedden
délután 2 órakor. A belépés díjtalan, minden érdeklôdôt szeretettel várnak.
3.) Az AKTK szervezésében, Palojtay
Tamás gimnáziumi igazgató tart vetítettképes elôadást: „Egy 10 gyermekes keresztény nagycsalád vallomása az isteni
gondviselésrôl” címmel november 26-án,
szerdán délután 6 órakor a Don Bosco iskolában. Minden érdeklôdôt szeretettel
várnak.
4.) A jövô vasárnap ádvent elsô vasárnapja lesz. Ez a nap az új egyházi év kezdete. Ádvent idején, a szombati vigília misékben lelkigyakorlat lesz templomunkban. Az elmélkedéseket Mékli Attila atya, a
farkasréti plébánia káplánja mondja.
Ezekben a szentmisékben lesznek az ádventi gyertyagyújtások.
5.) A hét jeles napja: hétfôn Dung-Lac
Szent András áldozópap és társai, vietnámi vértanúk ünnepe lesz.
6.) A Don Bosco iskolában december
8-ig hagyományos karácsonyi ajándékgyûjtés a hazánkon kívül élô magyar
gyermekek számára. Lehet hozni könyvet,

játékot, és tartós édességet!

Anyakönyvi hírek
Temetés: Máténé Staudt Mária Valéria, Farkasrét-alsó temetô, november 25,
kedd, 12 óra

Viccek – gyerekszáj
A család együtt imádkozza az Úrangyalát. A hároméves Jancsika nem tud mit
kezdeni az íme szóval, ezért a maga számára így teszi értelmessé a mondatot:
– Emi az Úr szolgálóleánya.
Hittanórán a gyerekek az irgalmasság
testi és lelki cselekedeteirôl tanulnak.
„Éhezôknek enni adni, szomjazóknak inni adni, (…) a holtakat eltemetni” és „a
bûnösöket meginteni, kételkedôknek tanácsot adni, (…) élôkért és holtakért
imádkozni. Pistike a következô órán jelentkezik, hogy ô felmondaná. Az utolsó
cselekedet szerinte így hangzik:
– Élôket és holtakat eltemetni.
A gyerekek a böjti fegyelemrôl tanulnak. Az atya magyarázza:
– Nagyböjt péntekjein nem szabad húst
enni, kivéve, ha az a péntek ünnepnapra
esik.
Marci nem figyel, ezért az atya rászól:
– Nos, Marcika, mikor nincs pénteken
hústilalom?
– Ha a péntek vasárnapra esik! – hangzik a magabiztos válasz.
Melinda néni

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, közérdekû programajánlókat és vicceket 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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