I. évfolyam, 3. szám, 2008. november 9. A Lateráni Bazilika felszentelése

„Romboljátok le ezt a templomot, és én
három nap alatt felépítem… de ô saját testének templomáról beszélt.” (Jn 2, 19.21)

Jézus ebben a mondatban feltámadásáról beszél, de közvetve talán az Egyházról,
az ô titokzatos testérôl is. Feltámadása után
nem sokkal ugyanis a Szentlélek elküldésével megalapította az Egyházat. A Lateráni
Bazilika felszentelésének ünnepén érdemes
kicsit emlékezni arra, hogy milyen
sokan
megpróbálták
már
lerombolni ezt az Egyházat. Mindig
is
üldözték,
vagy
belülrôl
sorvasztották az Egyházat, mégis
fennáll és elevenen mûködik. Jézus
mindig megújította, ha kellett, újra
„felépítette” Egyházát.
Ez ma sincs másképpen. A bazilika több
mint 1600 éves fennállása ennek a gondoskodó isteni szeretetnek a jele. Jézus törôdik
Egyházával, gondoskodik róla, emészti ôt a
buzgóság háza, az Egyház iránt. Ez az
evangéliumi részlet is errôl beszél.
Ebben az evangéliumi jelenetben Jézus
rongál, de az embereket nem bántja! Egy
gondolkodásmód ellen lép fel, mely az Istenbôl üzletet csinál. Az ellen a gondolkodásmód ellen lép fel, amely nem Istenért

van a templomban, hanem azért, hogy
hasznot húzzon Istenbôl.
Nemcsak azok az üzletemberek voltak
ilyenek, hanem sokszor mi is. Gyakran
azért megyünk templomba, imádkozunk,
mert cserébe várunk valamit Istentôl. Nem
az ajándékozót keressük, hanem csak az
ajándékot. Jézus ellenben azt akarja, hogy
Istent önmagáért szeressük, a többi pedig
majd „megadatik hozzá” (vö. Mt 6,
33).
Azonban nekünk is törekedni
kell arra, hogy szépítsük, formáljuk
az Egyházat. Ezt a szépítést pedig
mindenkinek saját magán kell
elkezdeni. Assisi Szent Ferencrôl
mondják,
hogy
az
Egyház
megreformálását saját magán kezdte el, és
végül az egész Egyházat sikerült megújítania.
Kérjük a Boldogságos Szûz Máriát,
Egyházunk anyját, hogy segítsen bennünket abban, hogy valóban jobbá, szentebbé
lehessünk és így – lelki értelemben – szebbé
tehessük egyházközségünket és az egész
Egyházat.
Fejes Csaba (Esztergom)

Olvasmány – Ez 47, 1-2.8-9.12 – a Templom küszöbe alatt éltetô víz fakad
Olvasmányközi ének 45. zsoltár
Válasza: Csörgedezô patakok vidítják Isten városát, * a Magasságbelinek
szentséges lakóhelyét
Szentlecke – 1Kor 3, 9c-11.16-17 – Isten temploma vagyunk
Evangélium – Jn 2, 13-22 – Jézus kiûzi a kereskedôket a templomból
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A hét szentje
Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító
440-ben lett pápa. Sokan azt mondják, hogy a pápaság csak a késôbbi korokban vindikált magának igazán nagy tekintélyt. Leó beszédei a római püspök
helyzetérôl és feladatáról az Egyházban
kezdettôl fogva mutatják, hogy mennyire
tudatában van a pápa fôségének. „Miként

dalmak után, 451-ben, a Kalkhedóni
(egyetemes) Zsinaton. Ekkor viszont a
levelet meghallgatva az atyák így kiáltottak fel: „Ez az egyházatyák hite, és az

apostolok hite! Péter szól Leó által!”

mindig érvényben marad az, amit Péter
Krisztusról hitt, úgy az is megmaradt
mindig, amit Krisztus Péterben alapított”

– mondta.
Pápai tekintélyével kellett is élnie
Hilarius Arles-i apostoli vikáriussal szemben, aki székét pátriárkátussá akarta fejleszteni, ennek érdekében hatalmaskodással erôsítette tekintélyét. Az igazságtalanul elmozdított püspökök Leóhoz fordultak panaszukkal, aki zsinatot hívott
össze és ezen visszavonatta Hilarius helytelen döntéseit, sôt, megfosztotta vikáriusi tisztségétôl is.
Ennél is nagyobb gondot okozott neki
Eutükhész, aki konstantinápolyi archimandrita (kolostori elöljáró) volt és azt
tanította, hogy Krisztusban csak egy
természet van, az isteni (monofizitizmus). Ezzel tagadta Jézus emberségét,
áttételesen
az
egész
megváltást.
Flavianus, a konstantinápolyi pátriárka
448-ban zsinaton elítélte az eretnekséget
és Eutükhészt letette. Eutükhész azonban a pápához fellebbezett. Leó 449 június 13-án kelt levelében óriási dogmatikus
tudásról és egyszerre szeretetteljes lelkipásztori türelemrôl tanúságot téve bizonyította, hogy Krisztusban két természet
van, amelyek tökéletes egységben vannak
egymással. De a levelet nem engedték
felolvasni, csak hosszas politikai bonyo2

Nagy Szt. Leó találkozik Attilával (Képes Krónika)

452-ben az „Isten ostora”, Attila Róma ellen vonult hunjaival. A pápa teljes
pápai díszben és gazdag ajándékokkal járult Attila ellen és rábírta az elvonulásra.
A legenda szerint Attila így emlékszik
vissza az eseményre: „Leó mellett láttam

egy másik valakit, aki papi ruhába volt
öltözve, tekintélyes öreg volt, és az arca
tiszteletet parancsolt (Szent Péter), és
kivont karddal szörnyû fenyegetések közepette a halált helyezte nekem kilátásba,
ha nem teljesítem kívánságát.”

Attila atya

Bene Balázs bemutatkozása
Mint mindenki tudja, Petô Lászlót a
nyáron Bene Balázs váltotta a kántori
szolgálatban. A búcsúi koncerten orgo-
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na- és zongorajátékával már bemutatkozott, most írásban is megteszi ezt.
Kedves Albertfalvi Hívek!
Sok szeretettel köszöntök mindenkit!
Engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzam, bár tudom egy kicsit elkéstem
vele, hiszen már négy hónapja együtt
énekelünk a templomban.
1983. január 29-én születtem Budapesten. Édesapám mérnök, édesanyám
tanárnô. Két testvérem van, a nôvérem
tanítónô, az öcsém jelenleg fôiskolai
hallgató.

kezdetem dolgozni, jelenleg a VII. kerületi Molnár Antal Zeneiskola zongoratanára
vagyok
Tavaly nyáron fogadtunk örök hûséget egymásnak feleségemmel, Mindák
Flórával.
A kántori szolgálat és a hangszerek
királynôje, az orgona régóta része az életemnek. A kelenvölgyi „szárnypróbálgatások” után sokszor helyettesítettem a
környékbeli orgonistákat. Nagyon örültem, amikor Antal atya megbízott a kántori feladatok ellátásával, és remélem,
hogy sok közös szentmisén veszünk
részt – és énekelünk – együtt.
Bene Balázs

Elôadás a Szent Mihály Akadémián

Az orgona, amelyen játszik, idén 50 éves, hamarosan olvashatnak róla ismertetõt a Heti Levélben

Tanulmányaimat a Kelenvölgyi Általános Iskolában kezdtem. Másodikos koromban a szüleim beírattak a Weiner Leó
Zeneiskolába, ahol Sármai József tanár úr
kezei alatt kezdtem zongorázni. Az ô
szakmai irányítása alatt végeztem el a
középiskolát is. 2002-ben felvételt nyertem a Debreceni Egyetem Konzervatóriumába, itt B. Kiss Zsuzsanna lett a zongoratanárom. Két éve végeztem zongoratanár-kamaramûvész szakon. Gyálon

Az Akadémia nov. 6-i elôadásának
témája az iszlám vallás és a kereszténység viszonya volt. Sajnos, az egyik elôadó, Tóth Zsolt Ipoly atya hivatalos elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni,
így Abdul Fattah Munif, a magyarországi
muszlim közösség egyik vezetôje egyedül tartotta meg elôadását.
Ebben felvázolta az iszlám vallás
szemléletét, legfontosabb alapelveit, keletkezésének történetét, és olyan közös
gyökereket, amelyek a kereszténység és
az iszlám között kapcsolódási pontokat
jelentenek, így a közeledés alapját képezhetik.
Verbényi István atya – aki kérésünkre
eljött a rendezvényre, hogy Ipoly atya hiányát enyhítse – elmondta, hogy épp
ezekben a napokban zajlik Rómában, a
szentatya kezdeményezésére létrejött
szeminárium, amelynek célja a két vallás
közötti párbeszéd elôsegítése.
Kellner Dénesné (AKTK)
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Hirdetések
1.) A héten csütörtökön este 8 órától
mindenki számára nyitott karizmatikus
imaóra lesz templomunkban.
2.) Frantisek Tondra püspök, a Szlovák Püspöki Konferencia elnöke pénteken nyilatkozatot tett közzé a szlovák és
a magyar nép közötti mostanában
aggasztóan kiélezôdött viszony miatt.
Felszólította mindkét nép tagjait, hogy
lehetôségeihez mérten segítse elô a
megbékélést. Erre válaszul a MKPK Állandó Tanácsa szintén nyilatkozatot
adott ki, hogy a 2006-ban megkezdett,
pápai levéllel is támogatott békefolyamatot folytatni kell, és elutasítani az
erôszakot és gyûlöletkeltést.
3.) A hét jeles napjai: hétfôn Nagy
Szent Leó pápa, kedden Tours-i Szent
Márton püspök, szerdán Szent Jozafát
püspök és vértanú, csütörtökön a Magyar szentek és boldogok, szombaton
pedig Nagy Szent Albert püspök, egyháztanító ünnepe lesz.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Kocsis Emma Rozália,
november 15. szombat, 11 óra.

Viccek
Az építkezésen a fônök már 10 perce
nézi az egyik munkást.
– Te, Pisti, mit keresel?
– Egy fél méter átmérôjû és kb. fél
méter magas betondarabot.

Erre 20 munkás kezdi el keresni. Fél
órát keresgélnek, mire Pisti megszólal:
– Na, mindegy! Hagyjátok fiúk,
majd leülök erre a gerendára!
Koldusasszony a plébánosnak:
– Plebános úr, ádjon válámi kis pízt,
a gyerekeim éheznek!
– Sajnos csak ötezresem van –
szabadkozik az atya.
– Nem báj, plebános úr, tudok
visszáádni!

Egy katolikus iskola ebédlôjében a
gyerekek ebédért állnak sorba. A fal
mellett egy asztalkán nagy tál alma
van, mellette egy tábla: „Csak egyet ve-

gyél, ne felejtsd, Isten szeme mindent
lát!” Mikor tálcára rakják az almát, a levest, a másodikat, a sor végén egy tálcán csokis sütemények sorakoznak.
Odaszól Pistike a szomszédjának:
– Ebbôl sokat vegyünk, az Úr szeme
úgyis az almán van!

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 20:00 óráig a hetilevel@albertfalviplebania.hu címen!
Elérhetôségek: 1116 Budapest, Bükköny u. 3.
208-1279 iroda@albertfalviplebania.hu
Honlap: albertfalviplebania.hu
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