I. évfolyam, 10. szám, 2008. december 28. Szt. Család vasárnapja

AAzz Ú
Úrr ttöörrvvéénnyyee sszzeerriinntt

Az ismert evangéliumi történetben
Gyertyaszentelô Boldogasszonyt idézi a
jeruzsálemi templombeli bemutatás, Simeon és Anna próféták. A fôszereplô mégis Mária és József, és akit rájuk bíztak, a
kisded Jézus. Mit tesznek az
evangéliumban a Szent Család
felnôtt tagjai? A törvény elôírása
szerint fölmennek Jeruzsálembe, ott Mária rituálisan megtisztul a szülés okozta tisztátalanságtól, majd bemutatják Jézust,
mint elsôszülöttet a templomban, és ôt áldozattal „kiváltják,
megváltják”. Mária és József nem okoskodnak. Tudták-e, hogy Mária bûn nélkül
fogantatott, Isten Fiát pedig fájdalom nélkül, a legnagyobb tisztaságban hozta világra? Tudták-e, hogy a kis Jézus maga a
megváltó, ezért nincs értelme kiváltani
ôt? Ha tudták volna is, ôk nem okoskod-

tak, „az Úr törvénye szerint elvégeztek
mindent”.
Hittek abban, hogy Isten törvénye éltet, megtartása nem okoskodásunktól
függ, hanem objektívan jó, gyarapodásunkra, hasznunkra van. Lehet, hogy valamit logikátlannak tartok, nem
értek, de attól még az lehet jó,
sôt, nekem különösen is jó.
Az eredmény pedig: „a
gyermek pedig növekedett és
erôsödött; eltelt bölcsességgel, és
Isten kedvét lelte benne”. Mondhatjuk, hogy a szülei is.
Szent Család – a mi családjaink. Szeretnénk, ha gyermekeinkben Istennek és embernek egyaránt kedve telnék, azonban akkor tegyék oda a felnôttek is azt a bizalmat, aktív Istenre hagyatkozást, ami nélkül csak saját jó vagy
rossz döntéseink gyümölcsét szüreteljük.
dr. Füzes Ádám
a Szt. Család Plébánia plébánosa

Olvasmány – Sir 3, 3-7. 14-17a (a gyermek kötelességei szüleivel szemben) v. Ter
15, 1-6; 21, 1-3 (Az Úr megígéri Izsák születését, aki meg is születik)
Olvasmányközi ének 104. zsoltár
Válasza: Ô az Úr, a mi Istenünk, * örökké emlékezik szövetségére.
Szentlecke – Kol 3, 12-21 (a családtagok állapotbeli kötelességei) v. Zsid 11, 8. 1112. 17-19 (Ábrahám hite)
Evangélium – Lk 2, 22-40 – Simeon találkozik a kis Jézussal
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CCssaallááddooss kköözzöössssééggeeiinnkk éévv vvééggii bbee-sszzáám
moollóóii

A plébánia hat családos közössége dec.
1-jén kapott felkérést, hogy a Heti Levélben és Szt. Család ünnepének elôestéjén
élôszóban is számoljon be 2008-as tevékenységérôl a hívek közösségének. Három
közösség volt hajlandó rá:

4. közösség
Közösségünk, melyet tíz házaspár és –
az idén született 2 gyermekkel együtt már
– 12 csemete alkot, tartalmas évet tudhat
maga mögött. „Megalakulásunk” elsô évében, 2005-ben még Attila atya védôszárnyainak oltalmát élveztük a témaválasztás
és moderálás terén. Azóta szokásunkhoz
hûen a házigazda család vezeti beszélgetéseinket havi rendszeres összejöveteleinken,
melyeken idén újra a legváltozatosabb kérdések kapcsán cseréltük ki véleményünket,
osztottuk meg egymással tapasztalatainkat.
Találkozásaink a kezdetektôl fogva egységes keretek közt zajlanak, ugyanazzal az
imával kezdjük, ugyanazt a (ma már három és fél éves) gyertyát gyújtjuk meg, és
ugyanolyan odafigyeléssel hallgatjuk egymást. Végezetül pedig szeretettel fogadjuk
a finom falatokat és a jó borokat…
A havi beszélgetések mellett idén is
számtalan alkalom kínálkozott az együttlétre, hol kisebb, hol nagyobb csoportokban; évünket színesítette születésnapi gyerekzsúrtól a közös nyaraláson át egy elôttünk álló fergeteges szilveszteri buli.
Idén is végiglátogatja otthonainkat a
Szent Család, akiknek egész éven át igyekeztünk méltó helyet készíteni – nem csak
a lakásunkban, a szívünkben is.
Majerszky Zoltán
5. közösség
Mint a legifjabb házas kör (nem is – a
szerk.) tagjai, azt hiszem teljes joggal el-

mondhatjuk, hogy látva magunk elôtt a
számtalan jó és követendô példát, nincs
könnyû dolgunk. A kezdeti létszámváltozás után, mára kialakult egy állandó kis
csapat, amely a gyermekek számával folyamatosan tovább gyarapszik. Az eleinte
egymást fürkészô párok, mára már barátok lettek, sôt a házas kör férj tagjai közös
focizásba is kezdtek. Az összetartozás erôsödését jelzi az a tény is, hogy bár az egyik
pár júliustól hosszabb ideig külföldön tartózkodik, a technika vívmányait felhasználva a számítógépes telefon segítségével
továbbra is részt vesznek az összejöveteleken. A 2008-as évben XVI. Benedek pápa
„Deus caritas est” címû enciklikáját elemeztük ki, majd szeptembertôl belevágtunk az 5 szeretetnyelv feltárásába Gary
Chapman „Egymásra hangolva” címû
könyve segítségével. A jövôben immár saját lábra állva szeretnénk tovább erôsíteni
a köztünk kialakult jó kapcsolatot, és az
utánunk következôk elôtt szintén jó és
követendô példaként állni.
dr. Németh Adrienn

A szondi utcai Szt. Család templom oltárképe

„Városmissziós” közösség
A 2007-es városmisszió kapcsán alakult új családos közösségünk nem jött
volna létre az elôttünk munkálkodó
albertfalvi közösségek nélkül. Úgy szervezôdött a csoport, mint annak idején a legelsô. Bató Mártiék mertek hozzánk lépni
és megszólítani. Most is segítettek tagok
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toborzásában és valóban a kegyelem munkálkodik ebben a mai napig. Amíg a jelen
beszámoló feladatairól beszéltem Attila
atyával, egy újabb családot tudtunk elhívni
a jövô évi folytatás reményében. Úgy érezzük, kell, hogy a hasonlóan gondolkodó
családoknak legyen alkalmuk eszmecserét
folytatni egymással keresztény hitrôl, lelki
életrôl, keresztény gyereknevelésrôl…
Nagy csoda volt, hogy közösségünk minden tagja fontosnak tartotta és idôt szakított rá, hogy együtt legyünk 3 napon keresztül Óbudavár mesés vidékén. Ez úton
is köszönjük Oláh Éviéknek ezen program
megszervezését. Reméljük, hogy mindez
lelki igényt támaszt bennünk, hogy együttesen el tudjunk indulni a jövô évben is
egy pár napra. Augusztus 30-án a minden
évben megtartott makkosmáriai bográcsozáson jó volt veletek találkozni, közel 60
fôt számoltunk, amelyre az összes családos közösséget vártunk és jövôre is várni
fogunk. Állandó témáinkat a Családi összhangzattan címû Chambell könyv alapján
vettük. Az ádventi elôkészületünk fénypontja volt, hogy Norbert testvér idôt nem
sajnálva meglátogatott minket. A szegény
Lázár történetét olvasva ádventi feladatnak
adta, hogy keressük meg a magára hagyott
Lázárjainkat a családunkban. Azért is tetszett az áhítat, mert a humortól sem volt
mentes. Közösségünkben hálát adunk
Linda születéséért, mint a Windisch család
legkisebb lányáért, tartsa meg Isten épségben, egészségben. Köszönjük a Jóistennek,
hogy családos közösségünk tagjai nyitott
szívvel, mindig lelkesen és pozitív, alkotó
módon állnak hozzá a közösség lelki
építéséhez!
Halmai Ferenc

JJeeggyyeesssséégg,, hháázzaassssáágg
„Isten kegyelme minden embernek megjelent.
Igen, Jézus — Istennek, aki üdvözít — az arca nem ke-

veseknek, néhány embernek, hanem mindenkinek
megjelent. Azon az éjszakán Mária és József, meg a
nyájaikat őrző pásztorok voltak, akik befogadták a
megtestesült Igét, amelyet már szeretettel vártak (vö.
Lk 2,1-20). Ez egy kis közösség volt tehát, amely
imádatával vette körül a gyermek Jézust; egy kis közösség, amely egyben az Egyházat és minden jóakaratú embert jelenít meg. Ma is igaz, hogy mindazok,
akik Őrá várnak az életükben és Őt keresik, azzal az
Istennel találkoznak, aki szeretetből testvérünkké
lett” – mondta XVI. Benedek pápa karácsonyi üzenetében az Urbi et orbi áldás
elôtt.
Ezt az egyetemes jót, minden jegyespár számára felkínált, hívô, boldog életút
lehetôségét tárja a házasulandók elé az
Egyetemi Lelkészség minden évben
megrendezésre kerülô Jegyesiskolája.
Olyanok járhatnak rá, akiknek már a közeljövôben ki van tûzve az esküvôjük. A
hatrészes elôadássorozat a keresztény
házasság lényegi tudnivalóit igyekszik
összefoglalni és átadni szakemberek közremûködésével. A négy elôadás közé két
kis csoportos beszélgetés is ékelôdik,
amelyen személyesen is megismerkedhetnek a párok, ôszintén megbeszélve
kérdéseiket. A sorozatot fakultatív lelkigyakorlat követi egy hétvégén. Azokból,
akik erre a lelkigyakorlatra eljöttek, formálódott ki a Fészekrakó hittan, amely a
lelkészség már végzett egyetemistáiból
alakult közösség.
Az idei Jegyesiskola február 25-én,
Hamvazószerda estéjén kezdôdik 19 órakor a Magyar Szentek temploma alagsorában. A jegyeseknek elôre jelentkezniük
kell: egylelk@yahoo.com címen. További
információ:
http://egylelk.com/page.php?7 Mi már
most imádságainkba foglaljuk ôket!
dr. Pákozdi István
egyetemi lelkész
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1.) Az Egyházközségi Levél karácsonyi száma a templom bejáratától ingyenesen elvihetô.
2.) Szerdán, december 31-én, a polgári év utolsó napján, az esti fél 7 órai
szentmisében végezzük az év végi hálaadást.
3.) Csütörtökön, január 1-én, az új
esztendô elsô napja, Szûz Mária Istenanyaságának fôünnepe. A szentmisén való részvétel kötelezô. Templomunkban a
szentmisék vasárnapi rend szerint lesznek. Ez a nap a Béke Világnapja is. Imádkozzunk a valódi és tartós béke megvalósulásáért!
4.) Január 1-jén délután 4 órától
csöndes szentségimádás lesz templomunkban, 6 órától pedig közös ima.
Imádságunkkal Isten áldását kérjük családjainkra és plébániai közösségünk életére az új esztendô kezdetén.
5.) A héten elsôpéntek lesz. Felkeressük idôs és beteg testvéreinket a szentségekkel. Gyónási lehetôség a szentmisék
elôtt és alatt lesz.
6.) Szombaton az esti szentmise elôtt
¼6-kor elsôszombati rózsafüzér imádságot végzünk a magyar családokért és az
ifjúságért. Minél többen kapcsolódjunk
közös imádságunkba itt a templomban!
7.) Vasárnap délután 4 órakor dr.
Paskai László bíboros atya ünnepi
szentmisét mutat be templomunkban a

szellemi sérültek és hozzátartozóik részére Vízkereszt ünnepe alkalmából.

AAnnyyaakköönnyyvvii hhíírreekk

Temetések: Tóth Istvánné: december
30. kedd – Pestszentlôrinc;
Ledó Antalné: december 30. kedd Budafok

VViicccceekk

Két rendôr elmegy az erdôbe, hogy
karácsonyfát vágjanak maguknak. A térdig érô hóban gázolva órák hosszat keresik a megfelelô fenyôfát, de nem találják.
A nap lenyugszik, feltámad a jeges szél, a
távolban
felvonyít
valami
állat.
Az egyik rendôr odafordul a másikhoz:
– Na, ebbôl nekem elegem van! A
legközelebbi fát kivágjuk, akár fel van díszítve, akár nincs!
Két szôke nô beszélget.
– Képzeld idén a karácsony pont pénteki napra esik!
– De remélem, nem 13-ára...

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, stb. várunk
minden pénteken 16:00 óráig a hetilevel@albertfalviplebania.hu címen! A kiadás költségeire
kérjük, dobjon a perselybe 10 Ft-ot! Plébánia: 1116 Budapest, Bükköny u. 3.
208-1279 iroda@albertfalviplebania.hu Honlap: albertfalviplebania.hu

