IV. évfolyam, 28. szám, 2011. szept. 18. Évközi 25. vasárnap

A munka értéke Isten szemével

Vannak, akik reggel rögtön kiugranak az ágyból, végzik a feladatukat,
rosszul érzik magukat, ha valamit nem
végeznek el azonnal. De sokan vannak
olyanok, akik halogatják a dolgaikat.
Mosogatást, házi feladat-írást, gyónást,
bármit. A piactéren is volt ilyen is, olyan
is. Azokat, akik kényszeresen
kimentek már kora reggel, a
gazda rögtön fel tudta fogadni.
De azért kiment 9-kor, délben,
du. 3-kor, még 5-kor is, mert
tudta, hogy vannak emberek,
akik nehezen szánják el magukat, hogy elmenjenek dolgozni, pedig megvan bennük a
jó szándék.
Ha pusztán gazdasági alapon nézte
volna a gazda a munkabért, nem napi
bért, hanem 12 órai bért számított volna, amiből természetesen annyit fizetett
volna ki, ahány órát a munkás dolgozott. De ő nem véletlenül számolt napi
bérrel.
Ez a történet nagyon hasonlít mondanivalójában arra a példabeszédbe,

amiben a gazda két fiát elküldi a szőlőjébe dolgozni. Az egyik azt mondja,
hogy megy, de mégse megy, a másik
meg nemet mond, de aztán mégis kimegy. Az apának egyedül az számít,
hogy melyik fiú dolgozik. Nem az, hogy
előtte mit mondott, sem az, hogy
mennyit dolgozott, csak az, hogy dolgozott.
Amikor az utolsó ítéleten
számon kéri tőlünk a Jóisten a
földi életünket, nem az fog
számítani, hogy mennyi jót tettünk, mert ilyen alapon előnyben lennének a gyerekekkel
szemben azok, akik aggastyánként haltak meg. Ez nem igazságtalanság,
legföljebb
emberi,
teljesítménycentrikus szemmel nézve.
Az üdvözülhet, aki szereti Istent. A
jócselekedetek fontosak, de az istenszeretetből fakadnak. A jócselekedet, ha
nincs benne legalább bennfoglalt istenszeretet, nem üdvözít. Szeressük az Istent és akarjunk legalább életünk utolsó
órájában a szőlőjében dolgozni. De inkább egész életünkben!
Attila atya

Olvasmány – Iz 55, 6-9 – Bízzunk Istenben és térjünk meg!
Olvasmányközi ének: 144. zsoltár
Válasza: Közel az Úr azokhoz, * akik oltalmát kérik.
Szentlecke – Fil 1, 20a-24. 27a – „az élet Krisztus, a halál pedig nyereség”
Evangélium – Mt 20, 1-16a – a szőlőmunkások egész nap szállingóznak
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Előzetes

Az idei búcsú a templomunk 70 éves
fennállását is ünnepli. A csütörtök délutántól vasárnap estig tartó program
megfelel az eddigieknek – részletek a
hirdetésekben – és igyekszik méltó lenni
az alkalomhoz.
A műsorok sikerét a részvevőkön
mérhetjük le. Az előadások és hangversenyek hallgatói, nézői idén sem fognak
csalódni – mindenkit szeretettel várunk!
A gulyásverseny, amely eddig minden alkalommal jó hangulatban zajlott
és évente növekvő versenyzői létszámmal büszkélkedhet, várhatóan most is
sikeres lesz. Szeretettel várunk és bíztatunk minden családot, baráti társágot,
intézményt – egyszóval minden közösséget, hogy képviseltessék magukat egyegy csapattal a gulyásversenyen! Nevezni előzetesen a plébánián, de 24-én a
templomkertben is lehet.

Gulyásfőzés a tavalyi búcsún

A jubileumhoz illeszkedik a Helytörténeti Múzeum foto-kiállítása is, amely
a templomunk 70 esztendejét mutatja
be és a búcsú idején minden nap látogatható lesz!
Ahhoz, hogy a programokat megfelelő körülményekkel bonyolíthassuk le,
szükséges sok-sok háttérmunka, ame-

lyek közül néhányhoz ezúton is jelentkezőket várunk! Pénteken délután érkeznének a sörpadok, asztalok, valamint a tűzifa, ezek lerakodása (plébánia
udvarába) a feladat. Szombaton reggel
fel kell állítani a sátrakat, ki kell rakni
néhány sörpadot, asztalt, este a sátrakat
le kell bontani, a sörpadokat, asztalokat
be kell hordani. Vasárnap a délutáni
előadásokhoz sörpadokat kell a templom elé kirakni, utána berakni. Hétfőn
a sörpadok-asztalok visszaszállításához
azokat fel kell rakodni a teherutóra. Aki
egy kis részt vállal a közösség kiszolgálásában ezen munkákból, kérem SMSben nevét és telefonszámát küldje el
nekem!
Köszönettel:
Kristóf József
20-947 9680

Amerikából jöttem

Mielőtt nyári élményeimről beszámolok, szeretettel köszöntöm a jubiláló
aranymisés István atyát, Antal atyát, aki
tíz éve pásztora plébániánknak, és kedves
tanítványomat, Fejes Csabát, diakónussá
szentelése alkalmából! Bár a távolság miatt fizikailag nem lehettem jelen ünneplésükön, lélekben együtt ünnepeltem
mindhármukkal. A jó Isten kegyelme kísérje ezután is minden lépésüket!
Köszönöm mindazok imáját, segítségét, akik a május eleji balesetem után
mellettem álltak. A jó Isten fizessen meg
minden jóságotokért!
És most a nyári élmények dióhéjban:
Május 31. Reggel 7 órakor indult a
gép. Münchenen át Torontóba repültünk.
A közel tízórás repülés most kicsit nehezebb volt a karomon lévő gipsz miatt, de
hála a repülőtéri szeretetszolgálatnak,
minden rendben ment.
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Az örömteli viszontlátás után Torontóból még közel négyórás autózás után
értünk „haza”. Pittsford, ahol fiam és családja él az Egyesült Államok északi részén,
az Ontario tó partján fekszik. Rochester városnak egy kertvárosa.

Este 7 utáni érkezésünk itthon már éjjel 1 óra, hisz 6 órás az időeltolódás. Az
egész családdal történt boldog találkozás
után három hónap látogatás, vendégeskedés következett. Végre levették a gipszet és
gyógytornával fűszerezve bekapcsolódhattam a család mindennapi életébe. Kertészkedés, segítés, játék 16 hónapos dédunokámmal, lubickolás a kert medencéjében.
Július 6-án örömhír itthonról: megszületett ötödik dédunokám, Boglárka.
Július 12–16 között atlantai rokonainkat látogattuk. A négy szép nap programjából nem hiányozhatott a Stone
Mountain megtekintése sem. Ez a hegy
egyetlen nagy kőtömb, oldalában hatalmas
emlékművet véstek a XIX. századi polgárháború déli tábornokai emlékére.

Stone Mountain

Hazatérve szinte minden hétre, főleg hétvégére kínálkozott egy nagyszerű élmény. Kirándulás az Ontario
partjához, kiruccanás a Finger Lakenek nevezett tavak egyikéhez, a Seneca
tóhoz. Péter unokámék házavatása,
hangverseny a belvárosi Szent Anna
templomban, ahol egy belga fiúkórus
(Petits Chanteurs de Waterloo) ragyogó
előadásában gyönyörködtünk.
Volt magyar piknik, sok régi ismerőssel, magyaros zenével és természetesen az elmaradhatatlan gulyással,
székelykáposztával, lacipecsenyével, rétesekkel.
Augusztus 7-én kirándulás Torontóba. Az ottani Árpádházi Szent Erzsébet templomban vettünk részt a
szentmisén. Ennek a templomnak
üvegablakait a magyar szentek képei
ékesítik. A plébániát jezsuita atyák vezetik, jelenlegi plébánosa Sajgó Szabolcs atya. Hazafelé kis vargabetűvel
gyönyörködés a Niagara lenyűgöző zuhatagában.
Augusztus 14–21. között Pennsylvaniában, az Appalache hegység északi
részén volt a család közös nyaralása a
Lake Harmony tónál. Ide már felnőtt és
más városban dolgozó (Syracuse, Baltimore) unokák is eljöttek. Nagyon jó
volt együtt lenni.
Augusztus 22. már az úti készülődés, búcsúzkodás jegyében telt el. 23án éjszakai járattal jöttem haza, 24-én
délután érkeztem.
Hála a jó Istennek ezért a szép nyárért!
Merényi-Mersich Károlyné
(Melinda néni)
Várunk további nyári élménybeszámolókat! – a szerk.
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Hirdetések

1.) Holnap este ½8-kor megkezdődik az ifjúsági hittan a plébánián a
középiskolán túli korosztály számára.
Kedden este a szentmise után 7 órától
katekumenkurzus.
2.) Jövő vasárnap lesz templomunk
jubileumi búcsúünnepe, melyen a
templom felszentelésének 70. évfordulójára is emlékezünk. Délelőtt 11
órakor ünnepi szentmisét mutat be
Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek
úr. 10 órakor nem lesz szentmise!
3.) Az Albertfalvi Keresztény Társas Kör ebben az esztendőben Kiss
Gábort tüntette ki Albert herceg díjjal.
Az emlékérmet és a díszoklevelet a jövő
vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődő búcsúi ünnepi szentmisében adják át neki.
Köszönjük a plébániáért, az AKTK-ért
és Albertfalváért végzett buzgó és fáradhatatlan szolgálatát!
4.) A héten lesznek a Szent Mihály
napi búcsú ünnepi eseményei. A programok csütörtökön délután ½5-től, vasárnap az esti záró koncertig tartanak. Részletes program a hirdetőtáblán és plébániánk honlapján olvasható. A szombati gulyásfőző versenyre a
nevezőlap leadásával, a sekrestyében,
vagy a plébánián jelentkezhetnek az indulni kívánó csoportok.
5.) A Család Éve keretében október
15-én, szombati napon plébániánk

egész napos családakadémiát rendez
az esperesi kerület hívei számára. A háházasság és a családi közösség szentségéről lesznek előadások. Részletes
program olvasható a plakáton, ill. szórólap elvihető a könyves asztalról. Jelentkezni a sekrestyében, vagy a plébánián lehet. Részvételi díj 1 500,– Ft,
amelyből 500,– Ft-ot a plébánia vállal.
Az összeg ebédet is magában foglal.
Mindenkit szeretettel várunk, különösen a családos közösségek tagjait!
6.) A hét jeles napjai: kedden Kim
Taegon Szent András áldozópap,
Csong Haszang Szent Pál és társai
koreai vértanúk, szerdán Szent Máté
apostol és evangélista, pénteken
Pietrelcinai Szent Pió áldozópap,
szombaton pedig Szent Gellért püspök és vértanú ünnepe lesz.

Viccek

– Mi az? Fekete a színe, de fehér levelei vannak?
– ???
– Néger postás.
– Mi az ha feldobod zöld, ha leesik
semmi?
– Eresz alá szorult uborka.
Két paraszt bácsi beszélget:
– Te, Józsi, há' mér' téglákat ültetsz
a fődedbe?
– Azér', mer’ a kocka mán el van
vetve.

Az Albertfalvi Plébánia heti kiadványa. Megjelenik vasárnaponként. Felelős kiadó: Hollai Antal plébános. Szerkesztő:
Erdős Attila káplán. Max. 700 karakteres rövid cikkeket, beszámolókat közösségi eseményekről, közérdekű programajánlókat, vicceket, de véleményeket is
várunk minden csütörtökön 16:00 óráig a hetilevel@albertfalviplebania.hu címen! HL online:
http://hetilevel.albertfalviplebania.hu. A kiadás költségeire, kérjük, dobjon a perselybe 20 Ft-ot!
Plébánia: 1116 Budapest, Bükköny u. 3.  208-1279 iroda@albertfalviplebania.hu
Honlap: http://albertfalviplebania.hu

