IV. évfolyam, 19. szám, 2011. május 15. Húsvét 4. vasárnapja

A jó pásztor tulajdonságai

Amikor Urunk, Jézus tanító körútján
példabeszédekkel fordult hallgatóihoz, világos volt számára, hogy olyan példát kell
venni az életből, amellyel beszédesen
megvilágítja legfontosabb tanításait. Ezek
közé tartozik a jó pásztorról szóló oktatása
is.
A pásztor említésekor minden hallgatója előtt megjelent
az ideális pásztor a maga sajátos
tulajdonságaival.
Azonban
Urunk – jelen esetben János
evangélista szerint – válogatott
a fontos ismertető jegyek között.
Az első, hogy a pásztor a kapun keresztül megy be. Ezzel az emberek
előtt, de még a juhok előtt is nyilvánvaló,
hogy nyájához tartozik. Ezzel szemben,
aki nem az ajtón megy be, az tolvaj és
rabló. Az őr is csak a nyáj pásztorának nyit
ajtót.
A másik jellegzetes viselkedési norma,
hogy nevükön szólítja juhait. Azok megismerik hangját, kivezeti őket és őt követik. Nem futnak el előle, mint ezt meg-

tennék az idegen esetében.
Jézus még nyomatékossá is teszi figyelmeztető szavait: én vagyok az ajtó a
juhok számára. Akik eddig jöttek, nem
voltak azok. Csak rajta keresztül lehet üdvözülni. A hallgatói előtt ismert a 22.
zsoltár még kívánatosabbá tette az igaz
pásztor személyét.
A mindennapi életre sok következménye van e példabeszédnek. Az
első, hogy számos olyan pásztor
van, aki tolvaj és rabló módjára
közelít. Hányféle módon befolyásolják gondolkodásunkat! Rabló
tevékenység, amikor csalárd módon, az igazság álarcában csempészik be a tévtanokat akár hit,
akár erkölcs dolgában életünkbe.
A legmegdöbbentőbb, hogy sokszor észre
sem vesszük.
Mi a helyes magatartás? Meghallgatjuk Urunk tanítását vasárnaponként. Nemcsak felületesen, hanem
hagyjuk a lelkünkre hatni, egészen járjon
át. Ekkor biztosan az üdvösségre vezető
úton vagyunk. Nem is tehetünk mást: ez
az egyetlen lehetőség az örök életre.
István atya

Olvasmány – ApCsel 2, 14a. 36-41 – az apostolok mint pásztorok mentik az embereket
Olvasmányközi ének: 22. zsoltár
Válasza: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.
Szentlecke – 1 Pét 2, 20b-25 – Jézus nélkül csak tévelygő juhok vagyunk
Evangélium – Jn 10, 1-10 – Jézus a jó Pásztor
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Elsőáldozó történet

– Most úgy érzem magam, mintha repülnék!
Ezeket a szavakat mondta Anna lányunk
az első szentgyónás délutánján, csak úgy
minden bevezetés nélkül, célozva a bűntelenség állapotára. Aztán így folytatta:
– Holnapig vigyáznom kell és nem szabad semmi bűnt elkövetnem!
Éreztük mi eddig is a mamájával, hogy
nagyon készül az első szentáldozására, mert
az elmúlt hetekben többször is megkérdezte, hogy mi is várjuk-e már a május 8-át és
sok mindent kérdezett az eseménnyel kapcsolatban. De valahogy ekkor, 7-én délután
robbant ki belőle az igazi várakozás, az első
tudatos találkozás leendő élménye Krisztussal.
Nagyon készült rá, vagyis készültünk rá
együtt.
– Papi, itt a hittankönyvem, kérdezd ki a
„szemüveges” (értsd: bekeretezett) kérdéseket!
Aztán csak mondta, mondta a válaszokat
és a sikeres hittanórai „szóbeli vizsga” után
már itt is volt a nagy nap. Nemcsak a lelke,
de a teste is fehér ruhába öltözött vasárnap
és csak úgy sugárzott belőle a ragyogás. A
lelkesedése magával sodort bennünket, szülőket is.
Mintha kicsit el is szégyelltem volna
magam: a 10 éves kisleány mutat példát az
okos felnőtteknek, hogyan lehet szívvel és
lélekkel OTT lenni, a krisztusi szeretet magunkba fogadni.

Aztán az elsőáldozás utáni hétfő este ezt
mondja leányom:
– Papi! Nem veszel észre semmit rajtam?
– Mintha tegnap délután óta nem kellene
mindenért ötször szólni – válaszolom.
Erre elmosolyodik.
– Mert elsőáldozó voltam! – mondja csillogó szemekkel.
Megöleltem.
Fövényesi Ervin

„…én választottalak titeket.”

A mai vasárnap a hivatás vasárnapja is
egyben, s amikor szentelésem előtt a hivatásról gondolkodtam, néhány fontos gondolat
jutott eszembe erről:
Amint Jézus az apostoloknak sem mondta meg, hogy miért pont őket választotta,
úgy én sem tudom megmondani, miért pont
engem választott ki az Úr arra, hogy papja
legyek. A hivatás tehát mindenki előtt titok.
Egy másik fontos gondolat, mely megfogalmazódott bennem, hogy Jézus nem tökéletessé válásom után hívott el papjának, hanem rossz tulajdonságaimmal, ügyetlenségeimmel együtt, vagyis úgy, ahogy voltam.
Így van ez minden hivatással. Ugyanakkor
Jézusnak ez a meghívó szeretete sarkallt és
ma is biztat arra, hogy egyre méltóbbá váljak
hivatásomhoz.
Ez azonban az ő kegyelme és a ti imádságotok nélkül biztos, hogy nem fog megvalósulni! Ezért kérlek benneteket, imádkozzatok értem és minden szentelés előtt állóért,
hogy egyre méltóbbakká váljunk Jézushoz
nemcsak szavainkkal, hanem életünkkel is!

Fejes Csaba

Őstermelők az albertfalvi piacon

Fotó: Madaras Balázs

Két hete reggel arra ébredtem, hogy a
Lánchíd Rádióban képviselőnk, Simicskó
István az albertfalvi piacról beszél. Azt
mondta, fel szeretnék éleszteni a piacot,
mert érthetetlen, hogy itt, a lakótelep közepén alig néhányan járnak ide, jó pár üzlet
is üres. Ezért őstermelőket hoznak ide, akik
a kezük munkáját termelői áron árusítják.
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Múlt szombaton kimentem és megnéztem a
piacot. Az árusokon és vásárlókon kívül három önkormányzati képviselőt és Solt város
polgármesterét találtam ott. A képviselőkkel
készítettem egy gyors interjút.
– Nagy tumultus van itt, mi ez az
egész?
Ludányi Attila (9. evk.): Szeretnénk életet
vinni az albertfalvi piacba, mert nagyon jó
helyen van és nagyon sajnáljuk, hogy nem
üzemel elég jól. Igyekszünk nagyon sok árut
és vidéki termelőt idehozni, reméljük, hogy
az itt élők eljönnek és itt fognak vásárolni,
ahelyett, hogy a multikhoz mennének.
Az ötletet egyébként először a Haranglábnál valósítottuk meg. Tavaly tavasszal volt
egy rendezvényünkön
beszélgettem egy szabolcsi fiatalemberrel,
aki panaszkodott, hogy
nagyon sok almája
van, amit nem tud eladni, mind tönkremegy a raktárban. Úgy
döntöttünk, segítünk
annak a falunak és a
szabolcsi almát elhozzuk a XI. kerületbe.
Szeptembertől minden hónapban 2 és fél
tonna alma eladását szerveztük meg. Ebben
nagy segítséget nyújtott nekünk Musits Antal
atya és sekrestyése, Majzik Anikó. Innen jött
az ötlet, hogy az albertfalvi piacot is pezsdítsük fel, hiszen csak egy-két eladó volt, vevő is
alig. Bízunk abban, hogy az eladók láttán a
vevők is megjelennek.
– Ezt nagyon remélem én is, de az is
gond, hogy a külső részen üzletek se üzemelnek jóformán a három kocsmán kívül.
Nagyné Antal Ankió (6. evk.): Úgy gondoljuk, hogy ha az emberek megszokják,
hogy szombatonként be tudnak vásárolni,
akkor hét közben is eljönnek más üzletek
kedvéért, így érdemes lesz az üzleteket is kibérelni. 20-án, szombaton egyébként kakaspörköltet is főznek a gazdák, amire mindenkit szeretettel várunk!

Szaniszló Krisztián (11. evk.): Nagyon örülök, hogy megvalósulhatott ez az
árusítás és köszönöm képviselőtársaimnak
a szervezési munkát! A választási programomban szerepelt az albertfalvi piac élettel
megtöltése, ez az esemény egy jó kezdet
ehhez. Kérem a a helyi polgárokat, hogy éljenek a lehetőséggel! Zöldségeket, húsárut,
kenyeret, savanyúságot lehet itt kedvezményesen kapni.
Telefonon megkérdeztem Hoffmann
Tamás polgármestert is:
– Ön szerint elég lesz-e ez a kezdeményezés a piac felélesztéséhez?
Nagyon bízom benne, mivel a piac évek
óta nem igazán tudja betölteni a funkcióját.
Ha lesz rá igény, akár
hétközben is lehetséges árusítás, van olyan
hely, ahol most is van.
A termelőknek mindenképpen
érdeke,
úgyhogy ha növekszik
az igény, a gazdák
örömmel fogják venni.
Elég nagy probléma, hogy elég sok üzlethelyiség is kiadó, mert a vállalkozók nem látják értelmét, hogy üzletet nyissanak. Tervez
valamit az önkormányzat ennek érdekében?
Át kell gondolni a piac üzemeltetését.
Az előző önkormányzat a Budahold Kft.
kezelésébe adta a piacot. Meg kell vizsgálni,
hogy ezt tudják-e megfelelően végezni,
vagy más üzemeltetési formát kell keresnünk. A siker attól is függ, hogy milyen
boltokat nyitnának. Szükség lenne például
egy kis postára, de kérdés, hogy a Posta hajlandó lenne-e itt hivatalt nyitni.
Azt hiszem, ez egy olyan kezdeményezés, ami mellé mindenképpen érdemes
odaállni. Én jövő szombaton mindenképpen kimegyek a piacra.
Erdős Attila
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Hirdetések

1.) Szombaton, május 21-én, a
szalézi munkatársak szervezésében Vidámság Napja lesz a családok, a gyerekek és a felnőttek részére a Don Bosco
iskolában. Minden családot és érdeklődőt szeretettel hívunk!
2.) Imádkozzunk papi és szerzetesi
hivatásokért: hogy az Isten hívjon meg
áldozatos lelkű fiatalokat, akiket pedig
már meghívott, tartsanak ki hűségesen
hivatásukban!
3.) A hét jeles napjai: hétfőn Nepomuki Szent János áldozópap és
vértanú, pénteken Sienai Szent Bernardin áldozópap, szombaton pedig
Magellán Szent Kristóf és társai mexikói vértanúk ünnepe lesz.

Viccek hivatásnapra

Egy nyári napon a benzinkútnál egy
pap tankolás után fél órát várakozik a
pénztárnál. Mikor sorra kerül, a pénztáros mentegetőzni kezd:
– Elnézést, atya, de ilyenkor, a nyári
szabadságok idején, mindenki a hosszú
utazás előtt, az utolsó pillanatban jön.
– Ezt ismerem – mosolyog a pap –,
Az én szakmámban is így van ez.
A plébános próbálja megtéríteni a falu iszákosát:
– Nézd, fiam, az alkohol az ördög
műve.
Vegyünk
egy
példát:
odaraksz a tehened orra elé egy
vödör vizet és egy vödör bort.
Szerinted melyikből fog inni?

– Hát… Biztos a vízből!
– Természetesen, gyermekem. És
azt is tudod, hogy miért?
– Persze, atya! Azért, mert marha!
Két szerzetesi hivatást fontolgató fiatal beszélget:
– Mi a hasonlóság a domonkos és a
jezsuita rend között?
– Mindkettőt spanyol alapította: a
domonkost Szt. Domonkos, a jezsuitát
Szt. Ignác. Mindkettő küzdött az eretnekségek ellen: a domonkos az
albigensek, a jezsuita a protestánsok ellen.
– És mi a különbség a kettő között?
– Találkoztál már albigensekkel?
Egy ember odamegy egy ferenceshez és egy jezsuitához és megkérdezi:
– Mennyi kilencedet kell mondani
ahhoz, hogy kapjak egy Mercedest?
A ferences visszakérdez:
– Mi az a Mercedes?
A jezsuita így szól:
– Mi az a kilenced?
A ferences és a jezsuita vitatkoznak,
hogy melyikük rendje a nagyobb és dicsőségesebb. Sehogy se tudnak megegyezni, hát elhatározzák, hogy megkérdezik a Jóistent. Írnak neki egy levelet. Kisvártatva megérkezik a válasz:
Gyermekeim!
Hagyjátok abba a veszekedést
ilyen
jelentéktelen
kérdésekről!
Üdvözlettel:

Isten OP

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 pénteken 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

