II. évfolyam, 11. szám, 2009. március 15. Nagyböjt 3. vvaasárnapja
„Elmélkedd át a Mester szent haragját,
mikor azt látta, hogy a jeruzsálemi Templomban rosszul bánnak Atyja dolgaival. Micsoda lecke, hogy ne légy soha közönyös, sem
gyáva, mikor nem bánnak tisztelettel azzal,
ami Istené!” (Szt. Josemaria Escriva: Ko-

vácsmûhely)
1.) Elmélkedj elôször Jézus szent haragjáharagjáról, amint kötélbôl font ostorral kiûzi a kereskereskedôket a jeruzsálemi templom teterületérôl. Prohászka Ottokár püspök szerint Jézus indulata természetes és nem erkölcsi fogyatkozás.
Jézus még haragjában is szent
volt. Az ember haragjában rendszerint nem szent, felindulásunkba
sok nemtelen elem vegyül. Jézus
lángol a templomért s a templom
Istenéért… Mert rosszul bánnak
Atyja dolgaival.
Mi pedig? Ma Isten élô templomaival
bánnak rosszul. „Isten temploma szent és ti
vagytok az.” – mondja Pál apostol (1Kor 3,
17)
Jézus korában a templomot vették körül a
kufárok, ma pedig Isten élô templomát veszik
körül a kufár lelkek. Nyerészkednek az emberen, fôleg a fiatalokon a szenvedélyek: a drog,
a szex, az alkohol, a dohányzás terjesztôi. Kufár lelkek az ártatlan lelkek körül. Kihasználják
a szeretethiányban vegetáló lelkek szeretetre

való éhségét. Csalók, mert nem szeretetet
adnak, hanem örömpótlékot. A legsilányabb
„árut”. Nekik minden áru, az ember maga is.
A kufár szellem így lealjasítja az embert…
2.) Elmélkedj aztán a Jézus által adott
leckén! Õ nem gyáva és közönyös. Nem
mondja, hogy ez nem tartozik rá. Jézus emberszeretete nem lágy és erôtlen, mely legfeljebb elérzékenyülni tud. Õ küzd mindazért,
ami Istené. Küzdött Atyja házáért –
a Templomért –, de haláláig küzdött
az emberért is, Isten élô templomáért. Prevencióval és gyógyítással
küzdött a lelkekért. Amikor tanított,
azzal a prevenciót, a bûnmegelôzést
alkalmazta. Amikor bûnöket bocsátott meg, akkor gyógyította a lelkeket.
Jézus nem volt gyáva és közönyös a kufár szellem elleni küzdelemben.
Leckét adott, hogy te se légy gyáva és közönyös! Legyen bátorságod elôállni az evangélium prevenciós tanításával, „akár alkalmas,
akár alkalmatlan” (2Tim 4, 2).
És legyen bátorságod a lélek orvosához
fordulni a bûnbánat szentségében! Fedezd fel
újra a szentgyónás szentségét! Gyógyíttasd
lelkedet is! Mert megérdemli!
Verôcei Gábor
Baross Gábor-telepi plébános

Olvasmány – Kiv 20, 1-17 – a Tízparancsolat
Olvasmányközi ének – 18. zsoltár
Válasza: Uram, Istenem,
Istenem, * örök életet adó igéid
igéid vannak.
Szentlecke – 1 Kor 1, 22-25 – „Isten gyöngesége erôsebb az embereknél”
Evangélium – Jn 2, 13-25 – A kufárok kiûzése a templomból
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A hét szentje – március 19.

SSzzeenntt JJóózzsseeff
Mária
jegyese
Dávid
házából
származott,
így
noha Jézus nem vér
szerinti gyermeke,
jog szerint miatta
Dávid
leszármazottja. Érzelmileg is
sokkal több volt
József Jézus számára egyszerû nevelôapánál. Elôször
ugyan el akarta
Máriát,
Szt. József szobra Ná- bocsátani
akirôl úgy gondolta,
záretben
hogy hûtlen volt hozzá, de amikor az
angyal közölte vele a nagy hírt, igazi
férjként és apaként szerette Máriát és
Józsefet. Ezért ô az édesapák példaképe
és védôszentje.
Szent József ácsként dolgozott és Jézust is megtanította erre a mesterségre.
A becsületes munka éppúgy ismérve a
jó kereszténynek, mint a családi életben
való helytállás. Ezért Szt. Józsefet ünnepeljük május 1-jén is mint a munkás
ember példaképét.
Végül kicsit irigykedve nézünk Józsefre, aki a hagyomány szerint Jézus és
Mária karjaiban halhatott meg. Van-e
ennél boldogabb halál? Bizalommal
imádkozzunk hozzá a jó halál kegyelméért, hogy a mi halálos ágyunk mellett
is ott álljon Jézus és Mária!

SSzzeennttffööllddii ééllm
méénnyyeeiim
m
A Makrovilág Utazási Iroda tanulmányutat szervezett papok számára a
Szentföldre. Ennek alig titkolt célja az

volt, hogy megismerve a Szentírás eseményeinek helyszínét szervezzünk
majd zarándokutat. Ezért kedvezményesebb is volt, mint más zarándokút
és igyekeztek mindenben a kedvünkben járni.
A program igen zsúfolt volt, tényleg
sok mindent láttunk. Számomra meglepô volt, hogy régészeti módszerekkel
milyen sok helyszínrôl lehet biztosan
tudni, hogy történelmileg hiteles. De
ami csak tradicionális, azt is megszentelte az évezredes ima.

Mise az Olajfák hegyén, Jézus vérrel verejtékezésének valószínû helyszínén

Láttuk Jézus elfogásának, keresztútjának, halálának és eltemetésének a helyét, de nyilvános mûködésének is sok
helyszínét. Így jártunk a hegyi beszéd
helyszínén, Kánában, Kafarnaumban,
Naimban, de még Qumránban, a Holttenger mellett is. Természetesen a fürdôzés sem maradt ki a jámbor zarándokok méltó jutalmaként;-)
A Szentföld egyre inkább zsidó befolyás alá kerül. Az arabok, legyenek muzulmánok, vagy keresztények, visszaszorulnak azokra a területekre, amelyeket a zsidók nekik hagynak, ráadásul
magas fallal veszik ôket körül, hogy
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megóvják magukat az elkeseredett terrorakcióktól. Így alig néhány órás látogatást tehettünk Betlehemben, Jézus
születésének helyszínén. Az ott élôk leírhatatlan szenvedésrôl számoltak be és
a keresztények sem a szélsôséges
muszlimokat, hanem Izrael állam területéhségét okolják. Ugyanakkor idegenvezetônk a legfontosabb programnak a
holokauszt-múzeum látogatását tartotta, és amikor jeleztem neki, hogy nem
kívánom meglátogatni, gyomorszájon
vágott és minden senkiházinak elmondott. Az arab holokausztról nem lehetett
vele beszélni.
Mindezek ellenére nem bánom, hogy
egyszer életemben eljuthattam a Szentföldre. Biztos vagyok benne, hogy egész
lelkipásztori életemben fel tudom használni élményeimet.
Bôvebb élménybeszámoló a blogomban: attilaatya.blog.hu, illetve a héten
szerdán mindenkit szeretettel várok a
mise után egy képvetítésre a templomban!
Attila atya

AA kkookkáárrddaa
Kokárdát XIII. Lajos uralkodásának
(1610-1643) idejében kezdtek hordani
Franciaországban. A francia forradalmat
követôen Európa-szerte viselték, Magyarországon az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc során terjedt el, neve a
francia cocarde szóból ered. Ekkor
nemzeti lobogóként még nem volt
használatos a piros-fehér-zöld trikolór –
csak a zászlószegélyek farkasfogain jelent meg –, ám a kokárda már ezekbôl a
színekbôl állt. Eredetileg kalapra, sapkára – nôk esetleg hajba – tûzve viselték,

mi azonban a kabátunk bal hajtókáján,
vagy a szív fölé helyezve hordjuk.
Már kialakulásakor sem volt egységes a megjelenése, a korabeli emlékek
alapján
valószínûsíthetô,
hogy
Szendrey Júlia is fordított színsorrenddel készítette el Petôfi kokárdáját,
azonban Than Mór (1828-1899) képein
a huszárok csákórózsáját a helyesen készített változat díszíti.
Általános
szabály, hogy a kokárda
színeit belülrôl kifelé
olvassuk – hiszen a
rózsa alatti két szalag csak így
mutatja megfelelôen a nemzeti színeket (l. a képeket). A helyesen varrott
magyar kokárdában tehát a zöld sáv
van kívül!
Napjainkban sokan félreértik – sôt
félremagyarázzák – a kokárda viselését,
ám úgy gondolom, hogy a méltósággal
és büszkén hordott nemzeti jelkép
nemcsak március 15-én lehet öltözetünk dísze!
Majerszky Zoltán

AAzz iiddéézzeetthhaalláásszz nnaappllóójjáábbóóll

„Aki az ország szégyenét veszi magára,
az lesz az ország királya;
aki az ország nyomorát veszi magára,
az lesz a világ királya.”

Hogy honnan az idézet? Mondja
meg Ön, kedves Olvasó! A megfejtéseket a szomi@upcmail.hu címre várom,
az elsô helyes megfejtô könyvjutalmat
kap. Ha nem tudja, de stílusából, tartalmából sejti, akkor is írjon!
Szôts Miklós
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H
Hiirrddeettéésseekk
1.) Szeretettel hívjuk a kedves testvéreket nagyböjti lelki programjainkra: minden hétköznap reggel 640-kor közösen
imádkozzuk a reggeli dicsére
dicséretet.
tet Minden
pénteken délután ¾6-kor közös keresztúti
ájtatosságot végzünk itt a templomban. A
következô alkalommal a karitászcsoport
tagjai olvassák az egyes elmélkedéseket.
2.) Március 17-én, kedden lesz templomunk tavaszi szentség
szentségimádási napja
napja.
pja A
reggeli szentmise végétôl az esti szentmiséig lesz kitéve az Oltáriszentség. Köszönjük az eddigi jelentkezéseket és továbbra
is kérjük, hogy azok, akik szívesen vállalnak félórányi imádságot a nap folyamán,
jelentkezzenek a sekrestyében, vagy a plébánián!
3.) Szerdán, az esti szentmisét követôen Attila atya szentföldi útjáról tart képveképvetítéssel egybekötött beszámolót itt a
templomban. Minden érdeklôdôt szeretettel hívunk!
4.) Plébániai közösségünk nagyböj
nagyböjti
lelkigyakorlatát március 26-27-28-án az
este ½7-es szentmise keretében tartjuk.
Az elmélkedéseket dr. Kuminetz Géza
atya, a Központi Papnevelô Intézet rektora mondja. Már most mindenkit szeretettel hívunk! Minél többen vegyünk részt a
lelkigyakorlaton és használjuk fel a húsvéti szentgyónás lehetôségét!
5.) A szent sír és a húsvéti oltár díszítésére szánt adományokat a sekrestyében
gyûjtjük. Bizalommal kérjük segítségüket.

6.) A szalézi animátorok keresztúttal
egybekötött kirándulást szerveznek Budaörsre szombaton. Indulás: 10 órakor a
templom elôl, érkezés 16 órára, ugyanide. Szeretettel várnak minden gyermeket
és fiatalt! A gyerekek elemózsiát hozzanak magukkal!
7.) Megnyílt a Retró Kiállítás az
albertfalvi múzeumban. Nyitva tartás:
júniusig kedden és csütörtökön 16-18
óra között.
8.) A Sacré Coeur Nôvérek Forrás lelkiségi Központjában 4+1 mini-filmklub
kezdôdik április 6-án hétfôn 1830-kor. Az
öt alkalomra 1500 Ft-ért váltható jegy.
További információ: Szentistványi Rita
RSCJ, (30)476-7590

AAnnyyaakköönnyyvvii hhíírreekk
Temetés: Gróhné Rudolf Erika, március 17. 1415 Farkasrét-alsó temetô

SSzzeennttffööllddii vviicccceekk
Kohn bácsi ellátogat a Genezáreti
tóhoz és szeretne hajókázni az egyik
bárkával. Megkérdezi, mennyibe kerül.
„10 dollár”, hangzik a válasz. „Ilyen
árak mellett már értem, miért járt itt
Jézus a vízen!”, feleli.
Grün hazalátogat feleségével a
Szentföldre. Az asszony nagyon szeretné magával vinni az édesanyja hamvait,
hiszen ô is onnan származott. De Grün
tiltakozik: „Hogyisne! Ott már egyszer
feltámadt valaki!”

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

