II. évfolyam, 13. szám, 2009. március 29. Nagyböjt 5. vvaasárnapja
Krisztus iránti érdeklôdésünk feltámadhat,
akár azért, mert ajánlja az elôzô nemzedék,
akár azért, mert nem ajánlja; sôt, a közöny is
megtörhet az emberélet adott pontján. Ez a
feltámadt érdeklôdés is tisztulni, fejlôdni akar
bennünk. És ennek a tisztulásnak, érlelôdésnek a folyamatát találóan fejezi ki a búzamag
elhalásáról szóló csattanós mondás.
Honnan indul hát ez a törekvés? Onnan,
hogy valami okból jelenvalóvá lett
nekünk Krisztus rendkívüli szemészemélye. Vagy azért, mert valaki, aki hasonlóvá lett hozzá, közvetítette, tanúságot tett róla nekünk, s mi hittünk neki, vagy azért, mert élénken
kerestük életcélunkat, s mint meszszirôl jöttek, egyszercsak megpillantottuk ôt. Akár úgy, hogy véletlenül részt vettünk egy misén, akár
úgy, hogy elkezdtük olvasni az
Írást, vagy az egyház Katekizmusát, s eltalált
benne egy-egy szó. Aztán elhatároztuk, hogy
megismerjük ôt, s ez ismeret után eldöntjük,
hogy végérvényesen vele járjuk-e az életet.
Krisztus fokozatosan von be minket személye titkába. Azaz, mind nagyobb erôfeszítés,
személyi érettség kell ismeretéhez, követéséhez. Elôször talán a tanítása nyûgöz le minket,
a prófétai arca, fôleg, ha más vallások tanait is
ismerjük már, felfedezve tanításának teljességét. Aztán a király vonásai tûnnek elôtérbe

számunkra, s végül a pap, az Örök Fôpap sziluettje dereng föl elôttünk. Mindezt az érlelôdést oly találóan fogalmazta meg a XX. századi magyar teológia egyik legnagyobb alakja,
Schütz Antal: „Húszéves korában az ember

racionalista. Bízik az elme és a dialektika mindenhatóságában, és éppen ezért, ha jobb lélek
lakik benne, hajlandó Krisztusban is megbecsülni a tanítót. Harminc éves korában –
– mindig az ember életútjának átlagállomásairól szólok – jô a
megemberesedés, a teljesedés vágya,
és akkor sokan rátalálnak Krisztusra,
a nagy átalakítóra és királyra. S csak
az élet felén túl, úgy negyvenéves
kora körül és még késôbb ébred az
ember a tulajdon megélés megrázó
erejével bûntudatra; és akkor kezdi
lelke legmélyébôl áhítani és érteni
Krisztusban a Megváltót.”

Mindhárom stádium mint egyfajta lelki
keresztút állomásai önátadást követelnek,
mert az eszmény, a birtokba veendô és követendô eszmény erejével hatnak, s küzdelemre
hívják a lelket: Légy hasonlóvá hozzám. Olyat
kell elfogadnod, amit eddig hihetetlennek, elképzelhetetlennek, értelmetlennek tartottál,
de immár kész vagy, közel vagy az új titoknak, mint titoknak befogadására.

dr. Kuminetz Géza
A Központi Szeminárium rektora

Olvasmány – Jer 31, 31-34 – az új szövetség ígérete
Olvasmányközi ének – 50. zsoltár
Válasza: Istenem, kérlek
kérlek téged, * teremts bennem tiszta
tiszta szívet.
Szentlecke – Zsid 5, 7-9 – Krisztus engedelmessége
Evangélium – Jn 12, 20-33 – „ha a búzaszem elhal, sok gyümölcsöt hoz”

II./13

AA jjeerruuzzssáálleem
mii kkeerreesszzttúútt

A keresztúti ájtatosságot a keresztes
lovagok honosították meg Európában.
Õk még megtehették, hogy a Jézus által
járt keresztúton elmélkedték végig Jézus
utolsó útját a megváltás felé, de hamarosan ôket is elûzték a Szentföldrôl a
mohamedánok. Ezért a világon
mindenfelé kálváriákat, keresztutakat
építettek,
amelyek
az
eredetire
emlékeztették az imádkozó híveket.
Az útvonal nagy része egyébként
nem eredeti, ui. 132-ben, a Bar Kochbaféle lázadás után Jeruzsálemet földig
rombolták. Az új városban pedig már
egész máshová építették az utcákat.
Mégis van, ami eredeti. Mégpedig a legfontosabb helyszínek. A helytartóság
épületének boltíves bejáratát kiásták a
régészek. Ez alatt a boltív alatt biztosan
áthaladt Jézus keresztútja kezdetén.
Most itt van az Ecce homo temploma.
Innen indul a Via dolorosa. (Véletlenül
mi is Richard G. Furey keresztútját végeztük, mint most pénteken itt a templomban.)
A házak alatt kiásták a korabeli utcakövet is, amelybe keresztirányú vésetek
vannak, hogy a lovak meg ne csússzanak, tehát biztosan az utcakô az. A többit is ki lehetne ásni, csak ráépültek a
házak.

5. állomás: Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet vinni

A jelenlegi keresztút, egészen a Gol-

gotáig tehát nem történelmi. Még illúziórombolóbb, hogy az egész út egy
bazársor. Mindenfélét árulnak itt a
tabhgás bögrétôl a stólán át az elemes
tûzoltóautóig és az árusok le is szólítják
a keresztutat végzô zarándokokat. Az
egyetlen vigasz az, hogy ez Jézus korában is éppen így volt, tehát ez legalább
történelmileg hiteles.
Viszont a Golgota ismét történelmi
helyszín. Eredetileg egy koponyaformájú szikla volt a városfalakon kívül,
így ideális volt bûnözôk kivégzésére.
Ennek közvetlen közelében volt az a
barlang, ahová Jézust eltemették és
ahonnan harmadnapra feltámadt. Jeruzsálem lerombolása után a török uralom idején újra felépítették a városfalakat, de egyes helyeken kijjebb, mint
voltak (ezért a két mérnök a fejével fizetett). Így a Golgota és a Szent Sír is a
városfalakon belülre került.
A Szent Sír Bazilika ortodox kézen
van. Mindig nagy a tömeg, sietni kell,
nem mondanám, hogy különleges élmény meglátogatni. De mégis ott feküdt Jézus holtteste.
Ahogy a földrajzilag, úgy az állomások tartalmában is az eleje és a vége hiteles. A keresztesek kegyes fantáziájának terméke (de nem feltétlenül lehetetlen), hogy Jézus szent anyjával találkozott, az elesések, és Veronika.
Péntekenként imádkozzuk buzgón a
keresztutat! Aki tud, jöjjön el a templomba ¾6-ra, aki nem ér rá, végezze el
otthon! Nagyböjtben gondoljunk minél
többet arra, hogy Jézus mit szenvedett
értünk a keresztúton és a kereszten!
Attila atya

K
Kaarriittáásszz--lleellkkiiggyyaakkoorrllaatt

Csoportunkból négyen vettünk
részt a fôegyházmegyei karitász-lelki-
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gyakorlaton. Szent Pál életébôl és levelei
alapján elmélkedtük át lelki életünk nehézségeit, felületességét, javításra váró
dolgainkat. Jó itthonról kimenni, elfelejteni a hétköznapi, állapotbeli kötelességeinket azért, hogy lélekben megújulva,
feltöltôdve érkezzünk haza. Köszönöm
szépen az elmélkedéseket tartó atyának
lelkiismeretes felkészülését, Lélekkel való teltségét, ismeretének átadni akarását.
A csend, a visszafogottság, a bensônkkel való foglalatosság, már három
nap alatt is sokat segített abban, hogy
kicserélôdjek. Hazaérkezésemkor gyermekeim fogadtak azzal a kérdéssel,
hogy minden rendben van-e. Este, amikor a sekrestyébe belépett az elsô ministráns, azt a kérdést tette fel, hogy beteg vagyok-e.
Nagyon sokat jelentettek ezek a viszszajelzések, mert nem gondoltam magamról, hogy képes vagyok elcsendesedni úgy, hogy megmaradjon belôle
valami bennem, visszafogott lenni úgy,
hogy a hangom csendesebb maradjon
még itthon is. A Szentlélek az, aki bizony ott fúj, ahol akar és senki nem
mondhatja meg neki, hogy merre fújjon. Pedig még azt sem mondhatom,
hogy mással nem foglalkoztam a lelkigyakorlaton csak az anyaggal, mert régióvezetôi és egyéb feladatom is akadt
bôven.
Mivel a zsolozsmákat is a vezetésemmel imádkoztuk, itt szeretném
megköszönni Kaszás Marika néninek a
türelmes imádkozni tanítását, amit
évekkel ezelôtt kezdett el velem és most
érett be a munkája: én taníthattam meg
másokat az Egyháznak erre a gyönyörû
imádságára, amit évekkel ezelôtt alig

akartam megtanulni, türelmetlenségem miatt.
Ezen a lelkigyakorlaton erôsödtem
hitben és szeretetben, testvéreimmel
együtt. Hála érte a jó Istennek!
Murányi Kati

TTrriidduuuum
m AAllbbeerrttffaallvváánn

dr. Kuminetz Géza, a Központi

Papnevelô Intézet rektora tartott templomunkban háromnapos lelkigyakorlatot az esti misében csütörtöktôl
szombatig.

Csütörtökön az alázatról és az önzésrôl beszélt, pénteken a böjtrôl, az
imádságról és az alamizsnáról, szombaton pedig az engedelmességrôl. Géza
atya írta vasárnapi elmélkedését is. Köszönjük szolgálatát!

AA kkaatteekkuum
meennááttuuss hhíírreeii
Nagyböjt 3. vasárnapján átadtuk
Rónai Andreának a Hitvallás és a Miatyánk szövegét (tradíció), a múlt vasárnap és ezen a vasárnap pedig
skrutinium van Kollár Andrea számára.
Ezek a szertartások mini lelkigyakorlatok, céljuk az elmélyülés és a bûnbánat,
hogy lelkileg minél felkészültebben vehesse fel a beavató szentségeket két hét
múlva.
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H
Hiirrddeettéésseekk
1.) A mai vasárnap a templom elôtt a
biatorbágyi szellemi sérülteket foglalfoglalkoztató munkacso
munkacsoport jótékonysági vávásárt tart.
tart Bevételüket a szellemi sérültek
megsegítésére fordítják. Az esti szentmise után a Weiner Leó Zeneiskola KaKamarakórusa ad hangversenyt.
2.) A családos közösségek nagyböjti
lelki hétvégé
hétvégéje április 33-4-én lesz. Pénteken este a keresztúti ájtatossággal
kezdôdik (jelentkezôket várunk az egyes
állomások elmélkedéseihez), szombaton
pedig délután 3 órától lesz program a
Fehérvári úti Missziós Központban.
Részletesebb ismertetô a hirdetôtáblán
és hon
honlapunkon olvasható.
olvasható
3.) A templomkert tavaszi takarítása
a héten, szombaton délelôtt lesz. Szeretettel kérünk és hívunk minden segíteni
szándékozót,
szándékozót hogy reggel 9 órától legyenek segítségünkre.
4.) Jövô vasárnap virágvasárnap,
virágvasárnap a
nagyhét kezdete lesz. A 10 órai szentszentmise kezdetén a temp
templom elôtti téren
elvégezzük a barkaszentelést.
barkaszentelés Az esti
szentmisét
szentmisét követôen pedig a Budapesti
Vonósok Joseph Haydn: Krisztus hét
szava a kereszten címû mûvét adják elô
templomunkban.
5.) A héten elsôpéntek lesz. Felke
Felkeresressük idôs és beteg testvéreinket a szentszent-

ségekkel.
ségekkel Este 8 órától TaizeTaize-i imaórát
tartunk.
tartunk
6.) Szombaton az esti szentmise
elôtt ¾6-kor elsôszombati ró
rózsa
zsafüzér
imádsá
imádságot végzünk a ma
magyar csa
családoládokért és az ifjú
ifjúságért.
ságért
7.) Jövô vasárnap, április hónap elsô
vasárnapján délután 4 órától csöndes
szentségimádás lesz templomunkban,
6 órától
órától pedig közös ima.
ima
8.) A szent sír és a húsvéti oltár dídíszí
szítésére szánt adományokat a sekrestyében gyûjtjük. Bizalommal kérjük segítségüket!

AAnnyyaakköönnyyvvii hhíírreekk
Temetések:
Tóthné Sávoly Alice, március 31.
00
14 Kelenföld, Szt. Gellért templom;
Élô Mihály, április 2. 1530 Albertfalva, Szt. Mihály templom

AA hhéétt kkaarriikkaattúúrráájjaa

De szívem, tudod, hogy kivonultam a politikából, már csak itthon hazudok.

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