IV. évfolyam, 22. szám, 2011. június 5. Urunk mennybemenetele

Misszió ma

Érdekes, hogy Jézus 40 napja rendszeresen megjelent az apostoloknak,
„egyesek azonban még mindig kételkedtek.” Jézus nem győzködi őket, mint
mondjuk Tamást, akinek megengedte,
hogy a kezét a sebeire tegye, hanem feladatot ad nekik. Nem is akármilyet, hanem a legnagyobbat, legnehezebbet, leghosszabb érvényűt:
„menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet!” Ez a nagy missziós parancs, emiatt hívjuk Egyházunkat katolikusnak és emiatt
igyekszik az Egyház 2000 éve
téríteni.
A mai liberális felfogás nem bírja elviselni a térítést. Sőt, ahogy leírtam a
szót, nekem is rossz érzésem támadt,
ennyire belénk oltották, hogy békén kell
hagyni az embereket vallási kérdésekkel.
Tény, hogy az evangélium egész szellemiségével ellentétes az erőszakos térítés, de jó pár határozott kijelentést azért
találunk benne. Ilyen pl. az Isten országát jelképező vendégség: „Menj ki az

országutakra és a sövények mentére,
és kényszeríts mindenkit, jöjjön el,
hadd teljen meg a házam!” (Lk 14, 23)
Azokkal sem rendeli Jézus kesztyűs
kézzel bánni, akik nem fogadják be az
evangéliumot: „Ha valaki nem fogad
be benneteket, sem nem hallgat szavatokra, hagyjátok ott a házát, sőt a várost is, és még a port is rázzátok
le a lábatokról!” (Mt 10, 14pp)
Isten őrizzen, hogy a XXI.
században a szent istváni kort,
vagy a spanyol inkvizíciót sírjam
vissza! De vegyük észre, hogy a
nagy szabadság hirdetésével a
nagy missziós parancs megtagadására próbálnak kényszeríteni
minket, miközben az ateizmust annál
határozottabban, hogy azt ne mondjam, erőszakosabban terjesztik!
Bár az apostolok közül „néhányan
még mindig kételkedtek”, Jézus téríteni
küldte őket. A tíz nappal később kiárasztott Szentlélek segítségével hirdették az evangéliumot és ez az ő hitüket
is megerősítette. Jézus tudott valamit…
Attila atya

Olvasmány – ApCsel 1, 1-1 1 – Jézus mennybemenetele
Olvasmányközi ének: 46. zsoltár
Válasza: Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval.
Szentlecke – Ef 1, 17-23 – Isten Jézust minden fejedelemség és hatalom fölé emelte
Evangélium – Mt 28, 16-20 – nagy missziós parancs
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Család Éve

A keresztény család feladatai –

Személyek közösségének megvalósítása (Familiaris Consortio 4. rész)
A család minden tagja
személyi méltósággal rendelkezik, hiszen Isten képmása: a családi közösség
tagjai szeretik, tisztelik, segítik egymást. Az istenképiséget a család
formálja tökéletesen.
A Szentatya hangsúlyozza a nők
egyenlőségét. Ugyanolyan méltósága és
kötelessége van, akár a férfinek. Ez az
egyenlőség különleges módon valósul
meg az önátadásban, amellyel egymásnak, és abban az ajándékozásban,
amellyel, férjével együtt a gyermekeknek adják magukat. (22)
Az Atyaisten legjobban Szűz Máriában mutatja meg a női méltóságot: Jézus Máriától öltött testet, ő az Egyház
édesanyja, akit mint új Évát, a megváltott nőt állítja elénk példaképül.
A nők állapotbeli kötelessége az otthon megteremtése illetve a gyermekek
szeretetteljes felnevelése. Az Egyház és a
társadalom feladata annak a felfogásnak
az erősítése, amely szerint az otthoni
munka nagyobb megbecsülést érdemel.
A férfi hivatása, hogy szeresse feleségét, ahogy Krisztus szereti az Egyházat.
A férfi tehát, aki láthatóvá teszi és újra
éli a földön Isten atyaságát, arra van
hivatva, hogy biztosítsa valamennyi
családtagja harmonikus fejlődését. E
feladatát azáltal hajtja végre, hogy
nagylelkűen tudatában van az anya
szíve alatt megfogant élet iránti felelősségének, megosztja feleségével a nevelés gondját: teszi ezt a munkájával,
amely nem szétszórja, hanem megerő-

síti, és előbbre viszi a családot, valamint az érett keresztény élet tanúságtételével. (25.)
A gyermekek a házaspár szerelmének gyümölcsei. Az ő méltóságuk abban gyökerezik, hogy szüleik elfogadják, szeretik, nevelik őket. Ahogy Jézus
a kicsiket Isten Országának középpontjába helyezte, úgy kell gyermekeinknek
is a család központjában élniük.
Miközben a szülők gyermekeiket
növelik bölcsességben, korban és kedvességben, saját maguk is megszentelődnek: így lesz a család a Szentháromság tükörképe itt a földön.
Szakácsné Ujházy Mária

AKTK-kirándulás Kalocsára

Május 28-án az AKTK 12 fős lelkes
csapata látogatta meg a hosszú időn át
méltatlanul mellőzött és perifériára
szorult érseki várost és nevezetességeit.
3 órás fárasztó buszozás után a Szent
István út érsekszobrai mellett vezetett
az út a székesegyházhoz.
Itt Leányfalusi Vilmos atya, a bazilika plébánosa (Verbényi István atya jó
barátja) megkülönböztetett szeretettel
fogadott minket, albertfalviakat. Mint
orgonaművész félórás hangverseny keretében megszólaltatta a bazilika 64 regiszteres orgonáját, amelyen annak idején Liszt Ferenc is játszott. Előadta
Bach: D-moll Toccatáját, Schubert Ave
Mariáját és egy francia orgonista kompozícióját.
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Utána meglátogattuk a 140 ezer kötetes érseki könyvtár kiállítását, valamint az érseki kincstárat, ahol többek
között értékes középkori faszobrok,
Szent István aranyozott ezüst hermája,
díszes szentségtartók és miseruhák találhatók, ezen kívül pedig fotódokumentáció mutatja be az 50-es években meghurcolt Grősz József kalocsai érsek életét.
Ebéd után csapatunk megtekintette
a híres kalocsai Paprika Múzeumot,
majd sétát tett az egykori Érsekkertben. Mindenki számára ajánljuk Kalocsa meglátogatását, aki – vasúti közlekedés híján – nem riad vissza hat órás
buszozástól.
Kesselyák Péter

Évzáró ünnepségek az óvodában

Albertfalvi Don Bosco Katolikus
Óvodánk életében elérkeztek az évzárók,
ballagások napjai. 4 csoportos óvodánkban a múlt hét 4 napján délutánonként
vártuk szeretettel a szülőket, hozzátartozókat.
Fehér csoport: óvodai szinten csoportunkban rendeztük meg először a
ballagással egybekötött tanévzáró ünnepséget. Központi témájaként az egyházi év harmadik nagy ünnepének, a
Pünkösdnek jellegzetes népszokása, a
pünkösdi király- és királynéválasztás került. A pünkösdi népszokások óvodai
megismertetését nagyban elősegítette
az éneklés, a mondókás játékok cselekményéneke ünnepi tartalma.

Ezen a szép napon búcsúztattuk el
verssel, dallal és fakanálra erősített batyuval a 11 nagycsoportos korú gyermekünket, akiket ősszel már az iskola
padja vár.
Timi néni
Sárga csoport: csütörtök délutánra
hívtuk, vártuk óvodásaink szüleit,
nagyszüleit, testvéreit évzáróval egybekötött ballagásunkra. Sok-sok lelkes
nap, izgatott készülődés előzte meg ezt
az ünnepünket.
Sárga csoportunk műsorának témáját a számunkra oly kedves népi kultúránk kincseiből merítettük.
Az évzáró műsor után 3 iskolába készülő nagycsoportosainkat búcsúztattuk. Először a kis- és középső csoportosok búcsúztak tőlük verssel, majd a 3
óvodánkból ballagó nagycsoportosaink
versekkel köszöntek el óvodájuktól, az
óvodapedagógusoktól és a csoporttársaiktól.

Egy nagypapa pünkösdi királysága

A szülők és a hozzátartozók meghatódva olykor-olykor könnyekkel küszködve lelkes tapssal jutalmazták a gyerekek több hetes készülődését.
Anita és Tünde néni
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Hirdetések

1.) Ma délután 4 órától csöndes
szentségimádás lesz templomunkban, 6
órától pedig közös imádság. Aki teheti
ezekben a délutáni órákban, néhány
percre térjen be imádkozni az Oltáriszentség előtt!
2.) Csütörtökön este 8 órától mindenki számára nyitott karizmatikus
imaszolgálat lesz az alsó hittanteremben. Szombaton pedig este 8 órától
pünkösdváró karizmatikus imaóra lesz
templomunkban, melyre mindenkit nagy
szeretettel hívnak, különösen azokat, akik
ezekben az években részesültek felnőttként a keresztény életbe beavató szentségekben!
3.) Nagy örömmel hirdetjük, hogy
plébániánk kispapját, Fejes Csabát június 18-án, szombaton, az esztergomi bazilikában, a délelőtt ½11 órakor kezdődő
szentmisében szenteli diakónussá dr.
Erdő Péter bíboros úr. Imádkozzunk
szentelésére készülő testvérünkért,
hogy a Szentlélek világosságával meghozott, elkötelezett döntésében és önátadásában mindig hűségesen kitartson!
4.) A hét jeles napjai: hétfőn Szent
Norbert püspök, szerdán Prágai Szent
Ágnes szűz, csütörtökön Szent Efrém
diakónus és egyháztanító, szombaton
pedig Szent Barnabás apostol ünnepe
lesz.

Anyakönyvi hírek

Keresztelés: Kun Csanád június 11,

1100

Viccek

A megyei titkár és a B.-i községi titkár beszélgetnek:
– Nem lesz itt semmi gond, titkár
elvtárs! Olyan búzatermés volt Átányban, hogy a búzakazlak az Isten lábáig
érnek.
– De titkár elvtárs – mondja a megyei
titkár –, Isten nincs!
– Na és?! Búzakazlak vannak?
– Hallotta, István gazda? Micsurin
keresztezte a magyar parasztot a szederindával!
– És mi lett az eredmény?
– Azóta földönfutó a magyar paraszt.
A hatvanas években ellátogat egy újságíró az egyik kis település termelőszövetkezetébe. Riportot készít a tsz legöregebb tagjával, Pista bácsival.
– Aztán milyen a tsz maguknál, Pista
bácsi?
– Spanyol! – hangzik a rövid válasz.
– Hát ezt meg hogy érti?
– Lop ez, lop az, de mindenki frankó!
Hőmérőt vásárol a tsz-elnök.
– Milyen gyártmány van? – kérdi az
eladót.
– Angol és orosz.
– Akkor adjon egy angolt, mert az
oroszt nem lehet lerázni!
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