I. évfolyam, 7. szám, 2008. december 7. Ádvent 2. vasárnapja

„Készítsétek az Úr útját!”
A válaszként felfogott kinyilatkoztatás sem
ad feleletet minden kérdésünkre. Ellenkezôleg:
egy sor kérdésünkre nem kapunk választ. Az
elsô bûnnel rés nyílt Isten és ember, majd
Ádám és Éva között, tárult a tér, indult az idô,
a kiûzetés pedig távolságot rótt ránk. Azóta teret és idôt kell legyôznünk, és viszonyulásokról beszélünk. Istentôl, embertôl,
önmagunktól kerültünk távol
(ebben rejlik a viszony lehetôsége)
– és amit kultúrának nevezünk, talán nem más, mint e távolság
legyôzésére tett szívszorító és
roppant kísérlet.
Hamvas Béla írja: „Aki sokat
van a tájban, az látja csak, milyen
kevés az út.” Keresztelô János a
pusztából látja, hogy mire van szüksége a városi embernek. Nem arra hív, hogy a pusztában éljünk, vissza kell térnünk a városba. A
pusztába azért megyünk, hogy érzékeljük a
mérhetetlen távolságot és az utak hiányát. És
ez a hiány ébreszti a vágyat, hogy utakat építsünk (érdekes, a vágy is távolság és viszonyulás); út Isten, ember, önmagunk felé – ennyi a
bûnbánat. Aki utat épít, már magában legyôzte a távolságot; aki helyes viszonyulásokat keres, felfedezi, hogy nem magányos vállalkozó,

az utat az Úr is készíti. Erre a
felismerésre jut az Ószövetség
– a zsidók ezért a történelmet
akarják megismerni, szemben a görögökkel,
akik a valóságot.
A XVI. században készült az elsô földgolyó-makett. Akkor vettük kézbe elôször a glóbuszt, szimbolikusan. Ötszáz év sem telt el és
az ember a Holdra lépett,
lefényképezte a Földet. Azóta már
ehhez a képhez is hozzászoktunk,
sôt, a meghódított világ feletti diadal
eufóriája pánikba fordult: ránk
dermedt a kultúra, az utakat
elhasználtuk, lassan teljesen felfal
bennünket a világtörténet.
Az Istenrôl szóló bizonyosságot a
hiányából olvassuk ki, Õ az, aki a
hiányában van jelen. És e hiány egyre nyilvánvalóbb. Úgy tartjuk, a világtörténetbe szövôdik az élettörténet: a „nagy idô” (világtörténet) lassan feloldja a „kis idôt” (élettörténet).
Milyen nagy szükségünk van arra, hogy ez
fordítva legyen, a világtörténet illeszkedjék az
élettörténetbe, a kis idôben kapjon helyet a
nagy idô, anélkül, hogy szétfeszítené azt! Ezt
jelenti a várakozás, így gyôzünk le távolságot,
teret-idôt – az út pedig felragyog, elô-áll.
Mékli Attila

Olvasmány – Iz 40, 1-5. 9-11 – Készítsétek az Úr útját!
Olvasmányközi ének 84. zsoltár
Válasza: Urunk, mutasd meg nékünk irgalmas szívedet, * és üdvösségedet add
meg nékünk!
Szentlecke – 2Pét 3, 8-14 – „Mint a tolvaj, úgy jön el az Úr napja”
Evangélium – Mk 1, 1-8 – János az, aki az Úr útját készíti

Heti Levél

A hét szentje – dec. 12.
Chantal Szt. Franciska

Élete részben
hasonló a mi
Szent Erzsébetünkéhez. Mélyen
vallásos,
arisztokrata családból született
1572-ben, egy
báróhoz ment
feleségül, akinek
hat gyermeket
szült, közülük négyet felnevelt. Férje vadászbalesetben tragikus hirtelenséggel
meghalt, ezután egészen az imának és a
vezeklésnek kívánt élni. A szegényeket
nagy odaadással szolgálta, egy ínséges esztendôben még egy új ajtót is vágatott a
kastély falára, hogy a szegényeknek ne
kelljen egy kapunál tolonganiuk. Hôsies lélekkel viselte apósa szolgálójának zsarnokoskodását.
Találkozott Szalézi Szt. Ferenc genfi
püspökkel, aki elvállalta lelki vezetését.
Rendkívüli lelki kapcsolat alakult ki köztük,
élete során mintegy kétezer-ötszáz levelet
kapott a püspöktôl. Nagyon szeretett volna
szerzetesnôként élni, de nem tudta eldönteni, melyik rendben. A szent püspök feltárta elôtte szíve vágyát, hogy olyan nôi
rendet szeretne alapítani, ahol a nôvérek
klauzúra nélkül élnek és ahová beteg és
öreg nôk is beléphetnek. Amikor 1609-ben
legidôsebb lánya férjhez ment, Annecyben
megalapították a Vizitációs Rendet. A társaság lelkiségét Szalézi Szt. Ferenc alakította ki, de legalább ilyen szerepe volt
Franciska misztikus lelkületének.
Szalézi Ferenc halála után egyértelmûen
ô lett a rend szellemi vezetôje, bár sosem
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tekintette magát alapítónak. Számos házat alapított, a sok utazás felôrölte egészségét. Betegségtôl és hitellenes kísértésektôl szenvedve halt meg 1641-ben.
Attila atya

Ádventi készülôdés a Don Bosco iskolában
Iskolánk tanulói már hagyományosan a
közösen végzett ádventi koszorúkészítéssel kezdték az ádventi készülôdést.
Erre egy csütörtök délután került sor, igen
jó hangulatban. A korábban beszerzett
alapanyagokból idén is szép, és ötletes koszorúk készültek. A díszítésre a szokásos
fenyôn és gyertyán kívül különbözô fûszereket, szárított gyümölcsöket használtunk
fel. A kész koszorúkból természetesen jutott az osztálytermekbe, illetve a szaktermekbe, tanáriba is. Ezeket ádvent elsô
hétfôjén Antal atya megáldotta.

Ugyanekkor minden osztály kapott egy
ádventi naptárat, amelyben minden napra
szól egy szentírási gondolat Szent Pál
apostol leveleibôl. Ezek felolvasásával,
imádságosan indul a nap.
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A rorátén való részvételre buzdítjuk a
gyerekeket: sikeresebb és békésebb az a
nap, ami szentmisével kezdôdik. A templomban lévô fenyôfára gyertyákat gyûjtünk
és gyújtunk a részvételtôl, szolgálatoktól
függôen.
A korai mise után agapéra, majd vidám
játékokra várjuk a gyereket az iskolában.
Ádvent második hetében kerül sor az iskola karácsonyi lelkigyakorlatára Szûz Mária szeplôtelen fogantatásának ünnepén.
Tanulóink elvégezhetik szentgyónásukat
és szentáldozásukat is. A lelkigyakorlatot
szentmisével zárjuk.

Az eddig leírt programokon kívül természetesen nagy izgalmakkal vártuk a Mikulást is.
Dombi Kati néni

Néhány gondolat a Vándor Bibliáról
A Vándor Evangélium, ami

2006 szeptemberében indult, a
Városmisszió
imahátterének
indult a Szentlélek indítására. Három
család lelki napján fogalmazódott meg.
Erdô Péter bíboros áldását adta rá és buzdította az elindítóit, hogy csinálják és terjesszék. Itt jegyzem meg, hogy olyan magas rangú egyházi személyiségek szerint,
akik az összes városban részt vettek a városmissziós programokon, a budapestit

tartották egyértelmûen a legjobbnak! Ez a
folyamatos ima és evangéliumolvasás hatása.
2007 ôszétôl mint Vándor Biblia megy
tovább az apostoli imaszolgálat. Most
már több mint 150 imakör van az országban. Albertfalván 4 csoport van. Egy-két
kilépéstôl eltekintve (van olyan család,
amely visszajött) maradtak a tagok, mivel
nagyon jó és üdvös hatását megtapasztalták a folyamatos imának, a Biblia olvasásának és az egymás között kialakult emberi kapcsolatoknak.
Minden csoport 10 családból – lehet
egyedülálló is – áll. Havonta mindenkinél
három napot van a Vándor Biblia, és így
havonta mindenki sorra kerül. A hónap
elején kezdôdik elölrôl. Minden hónapban
más rész van a Bibliából és a mellé csatolt
segédfüzetbôl. Azt a részt olvassa és elmélkedi át a család (vagy egyén). Három
napra három rész. Az átolvasás és átelmélkedés (megbeszélés) után egy tized
rózsafüzér elimádkozása következik, az arra a hónapra szóló imaszándékra.
Az imaszándékok az ország lelki megújulását célozzák. Pl. egyházközségért,
papi és szerzetesi hivatásokért, a családok
egységéért, a megbocsátás és kiengesztelôdés lelkületéért, tanúságtevô életért, az
anyaság vállalásáért, stb. A Biblia olvasása
és fôleg a részek átelmélkedése a hónap
elmaradhatatlan részévé válik. Az elmélkedési segédanyagokat komoly hívô emberek és papok készítették. Akik elkezdték,
azoknak nincs szándékukban abbahagyni.
Aki csatlakozni szeretne ezekhez a csoportokhoz, bármikor megteheti, ha jelzi a
plébánián, vagy Fejes Imrénél a 208-1461es telefonon.
Fejes Imre
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Hirdetések
1.) Ma, december hónap elsô vasárnapján délután 4 órától csöndes szentségimádás lesz templomunkban, 6 órától
pedig közös ima.
2.) Ádvent idején a szombati
vigíliamisékben lelkigyakorlatot tartunk.
Az elmélkedéseket Mékli Attila atya, a farkasréti plébánia káplánja mondja. Ezekben a szentmisékben vannak az ádventi
gyertyagyújtások. Hétköznapokon a
roráte misék ½7-kor kezdôdnek, utána
pedig közösen imádkozzuk a reggeli dicséretet.
3.) Szaléziak a Planetáriumban: december 10-én, szerdán 16 órától 7-11.
osztályosok számára A Betlehemi csillag
c. mûsor után Vitális Gábor szalézi diakónus és Depaula Flavio elõadása a karácsonyról.
4.) A héten csütörtökön este 8 órától
karizmatikus imaóra lesz templomunkban.
5.) 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.
6.) Templomunk karácsonyi díszítésére
szánt adományokat a sekrestyében vagy a
plébánián kérjük átadni!
7.) A hét jeles napjai: hétfôn Szûz Mária szeplôtelen fogantatásának ünnepe,
szombaton pedig Szent Lúcia szûz és

vértanú emléknapja lesz.
8.)
Az
Egyházközségi
Levél
szerkesztôje várja a cikkeket a karácsonyi
számba. Lapzárta: december 14.

Anyakönyvi hírek
Temetések: Mészáros Lászlóné: Budafok – december 9., kedd 12:00;
Béres Lászlóné: Farkasrét-alsó – december 12., péntek 12:45

Nem vicc!

Kép: Objektív Hírügynökség

A képen látható „bankjegy”-ekkel a
héten egy 17 éves kétpói fiú három birkát vett meg egy idôs juhásztól. A juhász még örült is neki, hogy 100 000 Ft
helyett 108 000 Ft-ot kapott birkáiért.
Még akkor sem akarta elhinni, hogy
ilyen címlet nincs forgalomban, amikor
a postán fel akarta váltatni.

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 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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