I. évfolyam, 6. szám, 2008. november 30. Ádvent 1. vasárnapja

„Legyetek hát éberek!” (Mk 13, 35)

Krisztus Király vasárnapján az ítélet képét
idéztük meg. A király jobbján és balján állók, akik
elôtt végleg megnyílik az öröklét, nem tudják az
ítélet miértjét. E tudatlanságukról árulkodik kérdésük: „Mikor láttunk téged éhezni… vagy

szomjazni… idegenként… ruhátlanul… betegen…?” (vö. Mt 25).
Ebbôl legalább két dolog
következik, ami átsegít bennünket
ádventbe.

Egyrészt: Az életünk által bejárt út
mögött
ott
húzódik
a
kimond(hat)atlan.
Úgy tartják, a kereszténység
legfontosabb szava a szeretet, noha
talán inkább az éberség a legfontosabb jézusi szó:
várakozni a váratlanra, figyelni a mellékzöngékre,
fürkészni a kimond(hat)atlant. (Persze végül kiderül, hogy szeretet és éberség egyet jelent: odafigyelés, oda-hallgatás.) Ádvent felütése, elsô vasárnapjának evangéliuma azzal kezdi (ill. folytatja),
ami megbújt a múlt heti szövegben is: „Nem tudjátok, mikor jön el az idô.” (Mk 13, 33) Ez a nem
tudás nem akadály akar lenni, nem falként meredezik elôttünk, nem lezárni akarja utunkat (és
álomra csukni szemünket), inkább szeretné meg-

nyitni figyelmünket az ismeretlen felé, hiszen valamennyiünknek a kimond(hat)atlanhoz
vezetô utalásrendszerre kell rálelnünk. A múlt év
utolsó és az új liturgikus év elsô perikópája, e két
„mikor” titkos kapcsolata emlékeztetô: az út vége
a kezdetbe vezet. Az ádventben élô ember a kezdetek felé él, és legdrágább reménye,
hogy útja végén csakugyan elér a
Kezdethez.
Másrészt: minden válasz igazán
csak akkor és addig válasz, ameddig
gyökerei a kérdezésbe nyúlnak.
Úgy tartják, a kinyilatkoztatásból
a végsô kérdésekre adott isteni válasz
kiolvasható. De gond, ha a válaszok
nem tudnak sajátjaink lenni; válaszok keringhetnek felhôk vagy templomok mennyezete alatt,
ha gyökerei nem saját kérdezésünkbe futnak,
nem válhatnak sajáttá. Ezért jó lenne megtanulni újra helyesen kérdezni - hisz az ember sosem
lehet válasz, mindig kérdés marad. Az éberség
befelé is irányul, ide-figyelés, ide-hallgatás. És ádvent Istenének legdrágább reménye, hogy magunkra találunk, s az út végén mint Kezdet ér el
minket.
Mékli Attila

Olvasmány – Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 1. 2b. 3-8 – az ószövetségi nép messiásvárása
Olvasmányközi ének 79. zsoltár
Válasza: Téríts meg minket, Istenünk, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk!
Szentlecke – 1 Kor 1, 3-9 – Urunk, Jézus Krisztus megjelenését várjuk
Evangélium – Mk 13, 33-37 –„Legyetek hát éberek!”
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A hónap liturgiája
Ó jöjj, ó jöjj, Üdvözítô!

Ádvent eredetét nem tudjuk pontosan
megállapítani. A IV. században a gallikán
liturgiában már megtalálható, de itt még
nem Karácsonyhoz kapcsolódik, hanem a
vízkereszti felnôttkeresztelésre készültek a
keresztelendôkkel három héten keresztül. A
saragozzai zsinat (330) arra biztatja a
híveket, hogy imádsággal, böjtöléssel és a
közösségi összejövetelekkel készüljenek
Vízkeresztre. Az V. században a nyugati
egyházban fényesebb lett a Karácsony, és
ennek lett elôkészületi ideje az ádvent.
Nagy Szent Gergely pápa (+604) idejében
már négy vasárnapja volt az ádventi
idônek. Az elôkészület fô gondolata a
remény és a várakozás, amely a mai
készületnek is a jellegzetessége. Ez
kétirányú: elôször az Úr világvégi
eljövetelére, majd a test szerinti
születésének ünnepére vonatkozik.
Hogyan segít minket az Egyház a
gyümölcsözô felkészülésben? Elôször a
szentmisék által. Minden napnak külön
miseszövege van. A szentírási olvasmányokban a reményt és várakozást hirdeti
Izaiás próféta jövendöléseivel, Keresztelô
Szent
János
tanúságtételével,
a
Boldogságos Szûz Mária Isten akaratának
elfogadásával, míg Szent József szótlan
tevékenységével.
De ebben az ádventi várakozásban nagy
jelentôsége van az Egyház imádságának, a
reggeli dicséretnek, amelyet közösen imádkozunk napról-napra templomunkban.
Minden a várakozásról szól: az imádság bevezetô verse, a himnusz, az antifónák és a
zsoltárok. A fohászok pedig napi feladatainkra, küldetésünkre biztatnak. A hajnali
dicséretek azért is olyan bensôségesek,
mert az Egyház hatalmas kórusába kapcso-
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lódnak be az imádság éneklésével.
A közös készület mellett legyen egyéni
lelki készületünk azzal, hogy másoknak
segítségére vagyunk apró tetteinkkel, szeretetszolgálatunkkal. Ezekkel sima úton
tudunk közeledni Urunkhoz, akivel így biztosan találkozunk születésének ünnepén.
dr. Verbényi István

Ministránsavatás Albertfalván

Múlt hét vasárnap történt templomunkban
a 10 órás szentmise keretében a
ministránsavatás, mikor három személyt
avattak ministránssá: Míg Balázst, Míg
Andrást és Bácskai Balázst.

Míg Balázs, Míg András és Bácskai Balázs

Az avatást több hónapos felkészülés,
„képzés” elôzte meg. A felkészítô órák
csütörtök esténként voltak a ministráns
foglalkozás keretében, Attila atya hathatós
segítségével, amit végül egy vizsga zárt.
Fontos volt még (és most is az) a buzgó
ministrálás nem csak a vasárnapi, de
legalább egy hétköznapi szentmisén is.
Ezért is indult egy ministránsverseny, amit
Wappler Ádám nyert meg.
Antal atya a fiúk nyakába akasztotta a
keresztet, és (Albertfalván elsôként nekik) a
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skapulárét, amely egy új kiegészítô az
albertfalvi ministránsruhákon. Ez az úgynevezett vállruha, melyet az alba fölött
hordanak.
A skapuláré rövid története: A Szûzanya
a keresztes háborúk alatt Stock Szt. Simon
kármelita szerzetesnek átadott egy skapulárét, mondván: „Aki ezzel a ruhával fölöltöz-

ve hal meg, nem fogja elszenvedni a pokol
tüzét. Íme, az üdvösségnek egy jele, veszélyekben oltalom, békéteknek és örök szövetségemnek záloga.” Az alapítók szándéka
szerint a skapulárét viselônek két feladata
van: 1.) a másokért való engesztelés, imádság, lemondás, vezeklés, lelkének megmentése érdekében; 2.) teljes ráhagyatkozás a
Szûzanya vezetésére.

Szerénke néni: „Dehát nem az ajándékért
varrtam!”

Ezúton is szeretnénk megköszönni
Nagy Mihályné Szerénke néninek, hogy
megvarrta nekünk a skapulárékat.
Fejes Miklós
Az ôszi ministránsverseny eredményei
I. Wappler Ádám
75 pont
II. Míg András
61 pont
III. Bácskai Balázs
34 pont
IV. Kiss Máté
31 pont
V. Bató László
17 pont
VI. Kiss Márk
17 pont

Ádventben újabb verseny kezdôdik,
mindenkit biztatunk a buzgó ministrálásra!

Képviselôtestületi hírek
November 24-én került sor az Egyházközségi Képviselôtestület legutóbbi ülésére, amelyen a testület tagjai több idôszerû
jeles eseményrôl is megemlékeztek.
Wass Albertre születésének 100., halálának 10. évfordulója alkalmából Kiss Gábor emlékezett.
Attila atya XII. Piusz pápa életének és
munkásságának kiemelkedô eseményeit és
boldoggá avatási perének folyamatát mutatta be.
A Humanae Vitae enciklika megjelenésének 40. évfordulója alkalmából Antal atya
gondolatai hangzottak el családról, helyes
születésszabályozásról, az egyház erkölcsi
tanításának megvalósításáról; arról, hogy
ma különösen nagy mindannyiunk felelôssége az ifjúság tisztaságra nevelésében.
Továbbá felmerült Albert herceg szobrának felállítása Albertfalva területén.
Takácsné Kiss Anikó
jegyző

Korona Budafokon
A budai-déli espereskerület papsága koronát (papi gyûlést) tartott a budafoki plébánián. A téma a vallási tévedések és helytelen gyakorlatok a hívek körében volt. Fülöp Ákos atya elôadásában a misérôl való
késésekrôl, a mise alatti magánimádságokról beszélt, a papok hozzászólásaikban pedig az áldozás körüli ügyetlenségekrôl, a fiatalok házasságról alkotott helytelen képérôl, az idôsek betegek kenetétôl való irreális
félelmérôl, a babonás imagyakorlatokról a
túl laza lelkiismeretrôl, stb. beszéltek.
Ezekrôl a téves felfogásokról januárban
cikksorozatot indítunk.
Attila atya
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Hirdetések
1.) Hálásan köszönjük a kedves testvéreknek, hogy az elmúlt vasárnapon a Magyar Katolikus Karitászt és plébániai
Karitászunkat is nagylelkûen támogatták.
Minden adakozónak Isten fizessen meg!
2.) Szaléziak a Planetáriumban: december 3-án, szerdán 16 órától 3-6. osztályosok
számára A betlehemi csillag címmel mûsor
a Planetáriumban, utána P. Csány Péter
SDB és Koblencz Attila elõadása a karácsonyról.
3.) A héten elsôpéntek lesz. Felkeressük
idôs és beteg testvéreinket a szentségekkel.
Este 8 órától virrasztó taizéi imaórát tartunk a templomban. A szentmisék elôtt és
alatt, valamint a virrasztó imádság idején
gyóntatunk.
3.) Szombaton az esti szentmise elôtt ¾
6-kor elsôszombati rózsafüzér imádságot
végzünk a magyar családokért és az ifjúságért. Minél többen kapcsolódjunk közös
imádságunkba itt a templomban, vagy otthon egy tized rózsafüzér közös elimádkozásával!
4.) Jövô vasárnap, december 1. vasárnapján du. 4 órától csöndes szentségimádás
lesz templomunkban, 6-tól pedig közös
ima.
5.) Ádvent idején a szombati
vigíliamisékben lelkigyakorlatot tartunk
templomunkban. Az elmélkedéseket Mékli
Attila atya, a farkasréti plébánia káplánja
mondja. (A HL ádventi elmélkedéseit az ô
prédikációi vázlata adja). Ezekben a szent-

misékben lesznek az ádventi gyertyagyújtások. Hétköznapokon a reggeli rorate
szentmisék fél 7-kor kezdôdnek, utána pedig közösen imádkozzuk a reggeli dicséretet.
6.) Felhívjuk azok figyelmét, akik még
nem rendezték a 2008. évre egyházi hozzájárulásukat (egyházi adó), megtehetik
ezt a sekrestyében, a plébánián, vagy csekken, mely a templom bejáratánál található.
7.) A templomunk karácsonyi díszítésére
szánt adományokat a sekrestyében, vagy a
plébánián fogadjuk.
8.) A hét jeles napjai: szerdán Xavéri
Szent Ferenc áldozópap, szombaton pedig
Szent Miklós püspök ünnepe lesz.

Anyakönyvi hírek
Temetés: Krausz Ferenc, december 5én 10 óra, Budafok.

Viccek
A székely góbét gyilkosság vádjával letartóztatják. Kihallgatásakor megkérdezik:
– Na, bácsi, hogy is volt az eset?
– Én csak eddegéltem a szalonnát kenyérrel meg hagymával, écce odajön ez a
román, oszt beléesik a bicskámba. Aztán
még nyolcszor!
A székelyt letartóztatják, mert megölte a
feleségét. Kihallgatják:
– Hogy halt meg a felesége?
– Megütötte a villám.
– De mitôl vannak rajta a szúrásnyomok?
– Attól, hogy az én kezemben volt a villa
nyele.

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 és közérdekû programajánlókat várunk
minden pénteken 16:00 óráig a hetilevel@albertfalviplebania.hu címen!
Elérhetôségek: 1116 Budapest, Bükköny u. 3.
208-1279 iroda@albertfalviplebania.hu
Honlap: albertfalviplebania.hu
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