I. évfolyam, 9. szám, 2008. december 21. Ádvent 4. vasárnapja

ereje

„Az angyal belépett”
Az Ószövetség, mikor törvényadóként jeleníti meg Istent, körvonalakat rajzol, kijelöl
egy játékteret, melynek határára állítja Õt, a
kapuk ôrét. Isten a Tóra által kijelölt játéktér
horizontján tûnik (f)el, ez a távoliság és
kívüllevôség pedig kiszámítható és biztonságos. (A közelség félelmetes
erejét jelzi: „Aki látja Istent, meg
kell halnia.”)
Gábor angyal köszöntése
nem lehatárolt teret jelöl ki, szava
áthatol minden térbeliségen, egy
názáreti lányra szûkítve azt – és a

hirtelen

megszûnô

tér

szédületében Mária zavarba jön,
és gondolkodóba esik. E közelség
dermedt
csendjében
félelem
bujkál, nem véletlen, hogy az angyal így
folytatja: „Ne félj!”. A Jézus születésérôl szóló ígéret talán minden vágyát felülmúlja –
talán legmélyebb vágyát fogalmazza meg.
(Melyikünk nem szeretne közremûködni
egy megváltó születésében – melyikünk
merné bevallani ezt!) Mária kérdése jelzi,
idôre van szüksége, az angyal válasza pedig
többszörösen az idôprobléma feloldása. Egyrészt: mint válasz beteljesíti és megszûnteti
a kérdés-indította várakozást. Másrészt: az
angyal arról is szól, hogy a Magasságbeli

rokona
idôproblémáját is feloldotta,
midôn Erzsébet idôs kora
ellenére fogant.
Megszûnik tehát tér és idô, vele
együtt minden távolság – ebbôl a pillanatból születik Mária igenje. (Érdekes, míg
Ágoston idôkoncepciójában a pillanat az idô
atomja,
Kierkegaardnál
az
örökkévalóságé.) Noha az angyal
nem távozik, míg el nem nyeri
Mária beleegyezését, e jelenetbôl
úgy tûnik, nem merül fel
alternatíva – talán nem azért, mert
Mária nem mondhatna nemet,
inkább, mert a távolság pillanatnyi
eltûnése a Kezdeteket idézi, a
mindenek feletti evidenciát.
Mária igenje emlékeztet mindnyájunk
letehetetlen transzcendens vágyára, és arra,
hogy a kegyelmi pillanat átjárhatóvá tesz
végest-végtelent;
megszûnteti
az
énvesztéstôl való félelmet, feloldja a gondolkodást – napvilágot lát, számunkra is világossá lesz legmélyebb vágyunk, a létre
mondott legyen. E pillanatból születik szavunk – és nyomában a Logosz. A Logoszt
szülô ember pedig maga is születik – így jutunk az út végén a Kezdethez.

Mékli Attila

Olvasmány – 2Sám 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16 – Dávid házat akar építeni az Úrnak
Olvasmányközi ének: 88. zsoltár
Válasza: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát!
Szentlecke – Róm 16, 25-27 – Kinyilvánult a titok, amelyre ôsidôk óta csend borult.
Evangélium – Lk 1, 26-38 – az angyali üdvözlet

Heti Levél

A hét szentje – dec. 21.
Canisius Szt. Péter
1521-ben született Nijmegenben (ma
Hollandia). 1543-ban Faber Péternél (Szt.
Ignác
egyik
elsô
társa)
elvégezte
lelkigyakorlatát, majd belépett a néhány évvel
korábban alapított jezsuita rendbe. Missziós
lelkülete Németországba vitte. Ezt a feladatot
olyan komolyan vette és olyan sikerrel
gyakorolta, hogy XIII. Leó pápa Szt. Bonifác
után Németország második apostolának
nevezte. Ez a korszak a protestantizmus
elôretörésének idôszaka volt, így Szt. Péter
feladata a katolikus hit védelme és a híveknek
az Anyaszentegyházba való visszavezetése
volt.
Elôször Kölnben mûködött, itt a katolikus
papság és polgárság szószólója volt a
hitvitákban a választófejedelemnél és a
császárnál. 24 éves korában részt vett mint
teológus a tridenti zsinaton. Sokat tett a
katolikus reformációért és a katolikus öntudat
megerôsödéséért a német birodalomban.
Késôbb
hitszónokként
és
tanárként
tevékenykedett.
Irodalmi tevékenysége egy sajátos stílusú,
száraz olvasmányban, a katekizmusban
csúcsosodott ki. Ebben kérdés-felelet
formában írta le a hit legfontosabb tételeit. A
mûfaj Luther találmánya, Canisius készítette
el az elsô katolikus katekizmust. Még az ô
életében 200-nál több kiadást ért meg, jó pár
idegen nyelvre is lefordították. A mai
katekizmus
(KEK)
már
sokkal
olvasmányosabb, de egyszersmind bôvebb is,
ezért néhány éve kiadták ennek tömörített
változatát, a Kompendiumot. Ez 598
kérdésben és válaszban foglalja össze
hitünket.
Noha Canisius határozottan szembe szállt
a protestantizmussal, mégis szelíd volt, sôt,
kora vitastílusához képest feltûnôen szelíd.
sohasem használt olyan kifejezéseket mint
tévtanító, protestáns vagy lutheránus. Tiszte2

lettel ,,új tanítókról'' vagy ,,új világról'' beszélt. Nem leplezte saját egyháza életének hibáit sem és szóvá tette, ha az elöljárók szemet hunytak a visszaélések fölött. „Péter alszik, Júdás virraszt.” – mondta. Lelki életének alapja a devotio moderna, a keresztény
humanizmus volt. Misztikus élményei segítették ôt, különösen nagy hatást gyakorolt rá
egy Jézus Szíve-kinyilatkoztatás 1549-ben,
fogadalomtétele napján.
1597 dec. 21-én halt meg. Szentté avatási
eljárását akadályozta a jezsuita rend eltörlése
(1773), XI. Pius pápa avatta szentté 1925ben, egyúttal egyháztanítói rangot adott
neki.
Attila atya

50 éves az orgonánk
A harang megkondul párszor, a ministráns
meghúzza a kiscsengôt és ekkor megszólal
az orgona. Mennyire megszoktuk már
nemes hangját! Az idôsebb korosztály
azonban tudna mesélni régi idôkrôl,
olyanokról, amikor még nem ilyen orgona
kísérte az éneket, nem ezek a harangok
voltak és nem ezek a ministránsok…

Kérdezzük meg ôket, és nem csak érdekes
dolgokat tudhatunk meg a múltról, de pár
közösen eltöltött órával is gazdagabbak
leszünk. Én is ezt tettem nemrégen. István
atyát látogattam meg, és az idén 50 éves
orgonáról a következôket tudtam meg:
Az orgonát Gergely Ferenc tervezte, és
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Gyôri József építette. Az elsô rész 1958-ban
készült el, ekkor egy áldást kapott a hangszer.
Folyamatos bôvítés eredménye a mai állapot,
amelyet 1985 novemberére sikerült elérni.
Ugyanebben a hónapban szentelte fel – ünnepi szentmise keretében – Szakos Gyula fehérvári püspök úr Ekkora orgonát felépíteni
nagyon sok pénzbe került. Áldozatkész családok sokasága vállalta, hogy egy-egy síp megvásárlásával járulnak hozzá a hangszer felépítéséhez. Hosszú éveken keresztül törlesztették a vállalt összeget. Nevüket a sípok oldalára
vésték a hangszer készítôi. Gondoljunk rájuk
hálás szeretettel!

És természetesen nem hiányzik a tutti
pedál sem, ami a legmonumentálisabb beállítás, ezt a misék végén szoktam használni (ádventi idô kivételével).
Orgona adatlap
7 regiszter 11 sípsor 330 db síp
Pedálmû
7 regiszter 10 sípsor 580 db síp
1 manuál
7 regiszter 11 sípsor 638 db síp
2 manuál
9 regiszter 13 sípsor 754 db síp
3 manuál
Összesen:
2302 db síp
Plusz homlokzati sípok (díszsípok)

Bene Balázs

Új design kiadványainkban
Karácsonytól az Egyházközségi Levél új,
a templomunk stílusjegyeit felhasználó,
honlapunk és a Heti Levél stílusához
illeszkedô címlappal jelenik meg:

Érdekességképpen leírom az orgona
általam használt beállítását:
A dallamot az elsô manuálon szoktam
elôjátszani, erre a födött (8’) és a principál
(8’) hangszíneket használom. Az éneket a
második manuálon kísérem, általában itt is
principált (8’) választok, csúcsos flótával
(8’). A harmadik, legfelsô manuálon a
zsoltárokat szoktam kísérni, itt kupakos
flótát(8’), vonós principált (4’) és svájcisípot
állítok be. A pedálon principált,
szubbasszust (16’) és nyitott éjkürtöt (8’)
használok.
A hangszeren beállítható két külön
preparáció, melyeket pedálok segítségével
lehet elôhívni. (Ezek tulajdonképpen az
eredeti beállítástól eltérô hangszíneket
hoznak elô.)

A Heti Levél következô száma is
megújul, szebb, igényesebb lesz. Ilyen lesz
a címlapja:

Némileg szépül honlapunk is.
Jó lenne, ha nemcsak külsejében, de
tartalmában is gazdagabbak lehetnének
kiadványaink. Az Egyházközségi Levél
karácsonyi száma mindössze 28 oldalas,
szerzôi az állandó gárdából származnak. A
Heti Levélbe is jóformán csak azok írnak,
akik direkt felkérést kapnak. Kérem, hogy
plébániánk minden közössége, különösen
az iskola és az AKTK éljen a lehetôséggel és
tudósítsa a híveket az eseményeirôl!
Szerkesztőség
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Hirdetések
1.) A mai vasárnap a templom elôtt a
biatorbágyi szellemi sérülteket foglalkoztató munkacsoport jótékonysági vásárt
tart. Bevételüket a szellemi sérültek megsegítésére fordítják.
2.) Hétfôn, kedden és szerdán reggel
lesz rorate szentmise ½7-kor, a szentmisék után pedig közösen imádkozzuk a
reggeli dicséretet.
3.) Hagyományainkhoz híven idén is
szervezünk a gyerekeknek december 24én karácsonyi játszóházat délelôtt 9 órától délután 4 óráig itt a templom alsó hittantermében. Szívesen elfogadunk aprósüteményeket a gyerekek megvendégeléséhez.
4.) December 24-én, szerdán esti
szentmise nem lesz. A templomot éjszaka ¾11-kor nyitjuk. 11 órától Karácsony
ünnepének olvasmányos imaóráját énekeljük ünnepélyes formában, majd a
mártirológium (Jézus születésének meghirdetése) után éjfélkor szentmise. Karácsony napján a szentmiséket a vasárnapi
rend szerint végezzük.
5.) A templomunk karácsonyi díszítésére szánt adományokat hálásan köszönjük. A mai napon még a sekrestyében
gyûjtjük.
6.) Karácsonytól az Egyházközségi Levél, jövô vasárnaptól pedig a Heti Levél
is, megújult külsôvel jelenik meg, mindenki figyelmébe ajánljuk! Egyúttal kér-

jük a kedves testvéreket, hogy támogassák mindkét lapunk megjelenésének
költségeit, azzal, hogy az EL-ért 150 Ftot, a HL-ért pedig legalább 10 Ft-ot bedobnak a perselybe! Várunk segítôket is
az újság hajtogatásához szombatonként
du. 4-tôl!

Anyakönyvi hírek
Temetés: Ugrai Ferencné: december
23. kedd 9:00, Budafok

Viccek
Cseng a telefon és Móricka veszi fel a
kagylót.
– Halló?
– Szervusz kisfiam, beszélhetnék az
apukáddal? Itt a fônöke beszél.
– Melyik? – kérdezi Móricka – Az a
piszkos patkány, az a kövér disznó, vagy
az a szemét tróger?
– Mi van messzebb tôlünk? - kérdi a
tanár Mórickától. - Kína vagy a Hold?
– Szerintem Kína!
– Mibôl gondolod?
– A Holdat innen is látni. Kínát nem.
– Móricka, mi szeretnél lenni, ha nagy
leszel?
– Katona!
– De hiszen azokat bármikor lelôheti
az ellenség!
– Akkor ellenség szeretnék lenni!
Tanárnô a gyerekhez:
– Móricka, van házid?
– Van. Töltsek?

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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