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„„Ú
Úggyy ttaannííttootttt,, m
miinntt aakkiinneekk hhaattaall-m
maa vvaann,, ééss nneem
m úúggyy,, m
miinntt aazz íírráássttuu-ddóókk”” ((M
Mkk 11,, 2222))
Ez a tanítást hallgató és csodálkozó
ember meglátása ez Jézusról. Az emberé,
aki megtapasztal valamit az igazság erejébôl. Mert az igazság nem holt betû, hanem
életre vezetô lelki feltámadás. Az a hatalom, amely Jézus szavaiban mutatkozik meg nem külsô kényszerítô eszköz, nem kívülrôl az
emberre ráerôszakolt nyomasztó
teher, hanem bimbó, mely magában hordja az életet és annak
minden szépségét. Rajtunk múlik, engedjük-e kinyílni és virágba borulni, hogy színeivel és illatával megörvendeztessen mindenkit.
Jézus hatalma a szabadság íze és illata,
mely nem törôdik többé mások véleményével, a betû halálába merevedett emberi szokásokkal és konvenciókkal, hanem
a Lélek elevenségével szemléli a megismert
isteni akaratot, hogy tettekre váltsa azt.
Belsô tapasztalás, amely arra ösztönöz,
hogy merjük nem csak szépnek tartani a
meghirdetett szó tartalmát, de bátorsággal
alakítani magunkat az igazság tiszta tün-

dökléséhez. Az igazság és a hatalom elválaszthatatlanok egymástól. A kettô együtt
teremti a krisztusi embert. Ahogyan egy
más helyen mondja Jézus: „Megismeritek

az igazságot és az igazság szabaddá tesz
benneteket” (Jn 8,32). Ez Jézus hatalmá-

nak a titka. Erre vágyódik az önzése rabságában gyötrôdô ember. A szabaddá tevô
szóra, amelyet csak tôle, az igazság hatalommal teli igéjétôl kaphat meg.
Jézus azért szólal meg és tanít
hatalommal, mert minden szava a
szeretetrôl szól és szeretetre vezet.
Nem érzelgôs, hanem határozott
és az igazságot közvetítô szó,
mely az Atya ajkáról fakad. A szeretet ugyanis igazság, hatalom és
élet. Ezért némítja el a gonosz lelkeket,
akik nem tehetnek mást, mint hogy engedelmeskednek neki. Ezért gyógyítja az
embert, aki befogadja és benne új életre,
szemléletmódra, létformára talál. Ma nekünk is meg kell tapasztalnunk Jézus szavainak hatalmát, hogy a szeretet evangéliumi útján járó, szabad emberek lehessünk.
Antal atya

Olvasmány – MTörv 18, 15-20 – az Úr mindig küld prófétát népéhez
Olvasmányközi ének – 94. zsoltár
Válasza: Bár hallgatnátok ma Isten szavára:
szavára: * „Népem, ne légy kemény
kemény szívû
szívû!”
Szentlecke – 1 Kor 7, 32-35 – a szüzesség öröme
Evangélium – Mk 1, 21-28 – Jézus Kafarnaumban kiûz egy tisztátalan lelket
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B
Beeffooggaaddóó sszzeerrttaarrttáássoom
m

Kerületünk kórházának közremûködése
révén immáron majd’ 33 esztendeje élek
Kelenföldön. Nagyon régóta tudom, hogy
szeretnék megkeresztelkedni. Hosszú évek
elmélkedése után jutottam el odáig, hogy jelentkezzek a plébánia keretein belül és Attila
atya által tartott katekumenkurzusra.
Egészen múlt csütörtökig prekatekumen voltam, tehát érdeklôdô. Ebben az idôszakban választ kerestem és kaptam felmerülô kérdéseimre és a hit alapjait ismertem
meg, valamint a szentségekre való felkészítés bizonyos ismereteinek elsajátításán tevékenykedtem, az atya és csoporttársaim segítségével. A kurzuson, mely révén egy új
közösséghez tartozom, egyrészt a Szentírást
olvassuk és értelmezzük, másrészt megtanulunk imádkozni, megtanuljuk megismerni és szeretettel elfogadni egymást, valamint a megbocsátást is gyakoroljuk.
Most nagy
lépést tettem a
szentségek felvétele felé: megtartottuk
befogadó szertartásomat, azaz
felvételt nyertem a katekumenek közé.
Bár még nem
vagyok megkeresztelve, már különleges
módon kapcsolódok az Egyházhoz. A szertartás során kezesem, Kapás László ajánlott
a keresztségre. Egyben vállalta, hogy készen
áll támogatásomra, bátorításomra, így bekapcsolódott abba a folyamatba, ami a keresztségig elvezet és utána is segít a helyes
úton terelgetni. Az atya és kezesem is megjelölt a kereszt jelével, majd Attila atya megkent a keresztelendôk olajával, végül átadta
a megszentelt Bibliát.
Rónai Andrea

AA kkaatteekkuum
meenn iim
máájjaa

Szeretô Istenem, te Fülöp apostolt küldted a
királyi tisztviselôhöz hogy megmagyarázza neki a
hit titkait és megkeresztelje a tóban (ApCsel 8, 262639). Köszönöm neked a hit kegyelmét! Add, hogy vivigyáz
gyázzak hitemre, hiszen cserépedényben hordozom
(2Kor 4, 7) és segíts megértenem misztériumait!
Tisztíts meg a megújulás fürdô
fürdôjében (vö. Tit 3, 5) és
töröld el jóságosan vétkeimet! Add, hogy egész szívszívvel hozzád ragaszkodjak és egészen
egészen elforduljak a
bûn
bûntôl! Vonj be Egyházadba, ami erôs sziklára van
ala
alapozva (Mt 16, 18)! Áldd meg a közösséget, amely
befogad és se
segít nekem keresztény életem kezdetén!
Add, hogy hasznára tudjak lenni és megtaláljam
ben
benne a helyemet! Szentlelked segítse keresztsz
keresztszüresztszülô(i)met, hogy támaszom lehessen(ek) a nehézségek
ide
idején! Add, hogy miután részesültem a keresztség
szentségében, életemet egészen ne
neked szenteljem és
már itt a föl
földön megérezzem az üdvösség elôízét!
Szûz Mária, ôrangyalom, védôszentem, könyörögjekönyörögjetek értem! Ámen.
Erdôs Attila — 2001

Albertfalviak külföldön

M
Moozzaarrtt vváárroossáábbaann

2008 szeptembere óta élek és tanulok
Salzburgban, a Mozartról elnevezett zenemûvészeti egyetemen, az Universität
Mozarteumban, és mondanom sem kell,
hogy – szülôvárosa lévén – minden Mozartról szól. A város lakossága nagyon
büszke erre, ezért minden adandó alkalmat
kihasználnak, hogy ennek hangot is adjanak, többek közt a szentmiséket is. A vasárnapi és az ünnepi szentmiséken természetesen Mozart mûvei szólnak, Halottak
napján a Requiem. A szertartásokat is még
meghittebbé, átszellemültebbé tudják tenni
az ilyen áhítatos zenék. A város fô templomában, a Dómban minden vasárnap más
kórus vagy szólista lép fel meghívásos alapon, ami igen nagy megtiszteltetésnek
számít.
Az osztrák katolikus nemzet és meglehetôsen ragaszkodnak a szabályokhoz. Kôkemény szigorral zavarják ki a szentmisérôl
a turistákat. Templomonként egy embert
csak arra szerzôdtetnek, hogy járôrözzenek
a misék alatt, és aki nem a Jóistent tisztelni
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jött be, csak a templomra kíváncsi, azt kitessékeljék.
Mozart zenéjének megértéséhez közelebb is kerül az ember megismerve az osztrák mentalitást, kultúrát és gondolkodásmódot. Intellektuálisak, szeretik az eleganciát. A legtöbb ember azt mondaná rájuk,
hogy sznobok. Az tény, hogy van bennük
egy fajta arisztokratikus magatartás, de Mozart a maga idejében pont ennek az arisztokráciának írta mûveinek nagy részét. És
ezek az emberek hallgatják áhítattal azóta is
az ô zenéjét koncerten, és templomban.
Ludmány János

AAzz öökkuum
meennéé úúttkköözzbbeenn

Január 21-én este az albertfalvi templomban igazi gong jelezte, hogy különleges
istentisztelet részesei vagyunk. A krisztushívôk egységéért jöttünk össze.
Az ezévi bibliai igéket és imádságokat a
koreai keresztyének készítették. Összefoglaló
vezérgondolatként az ezékieli prófécia szavait
emelték ki: „…legyenek eggyé kezedben”
(Ez 37, 17).
Attila atya igemagyarázó szavai láthatóvá
váltak akkor, amikor Antal atyával a két különálló fából a kereszt jelét formáltuk a Jézusra keresztjére emlékeztetô jelképben. Lelki
egységünk ajándékát Jézus Krisztus már
megnyerte számunkra halála és feltámadása
által. Közbenjáró imádságainkkal Urunk elé
tártuk megosztottságunkat és egységünket,
egyházi és világi vezetôinket, a világ keresztyénsége egységkeresését. Hálát adtunk azokért, akik Urunk szeretetét továbbadják és
ébresztik a felelôs életforma beleélését a világba.
Felolvasásra került az egyházak közös
nyilatkozata, amely ezen a napon jelent meg.
Az aggódó közös felelôs figyelemfelhívás található a sorok között: „A keresztény szolida-

ritás felelôsségét komolyan véve hangsúlyossá kívánjuk tenni mindenki számára: egy
társadalom sem engedheti meg magának,

hogy bizonytalanságban hagyja, vagy egyenesen pusztulásra ítélje a leszakadókat.”

Amikor az istentisztelet végén a jelenlévô hívekkel kezet fogva búcsúztunk, akkor
kaptam kézhez a kézfogással a
aktuális számát. Otthon örömmel lapoztam és
jó volt belelátni a plébánia mindennapjaiba.
Urunk áldja meg a Kiadó és Szerkesztô
fáradozását és az Olvasók gazdagodását!
Solymár Gábor
budafoki evangélikus lelkész

AKTK-hírek

H
Haanngguullaattjjeelleennttééss K
Káárrppááttaalljjáárróóll

Popovics Béla irodalomtanár Kultúrtörténeti körkép kárpátaljai keresztény, magyar értékeinkrôl címmel tartott elôadást

január 22-én a Don Bosco iskolában.
Az elôadó karizmatikus személyisége,
optimista szemlélete, mosolygó tekintete a
határokon túl élô magyarságot karnyújtásnyira hozta hozzánk. Élményszerû beszámolójának hallgatása feledtette a mai felelôtlen közgondolkodás zavarkeltô, ködösítô eszméit. Világos képet festett e történelmi
terület kialakulásáról,
hányattatott sorsáról. A
magyarság egységének
hangsúlyozása, határainkon innen és túl élô
testvéri összetartozásunk megélése, egymás
iránti felelôsségünk tudatosítása mind-mind szóba kerültek, és
továbbgondolásra sarkalltak. Fényképeken
láthattuk az egykori és a mai Munkács, illetve Kárpátalja tájait, gyönyörködhettünk a
festôi szépségû hegyekben.
Ezúton is köszönöm az elôadónak és
szervezôknek, hogy bepillantást engedtek
Kárpátalja életébe és buzdítok mindenkit,
látogassa meg határainkon túl élô magyar
testvéreinket.
Majerszkyné Ridinger Judit
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H
Hiirrddeettéésseekk
1.) Ma délután 4 órától csöndes szentszentségimádás lesz templomunkban, 6 órától
pedig közös ima.
ima Aki teheti, ezekben a délutáni órákban néhány percre térjen be
imádkozni az Oltáriszentség elôtt!
2.) Február 22-án Gyertyaszentelô BolBoldogasszony ünnepe lesz. Az esti ½7 órai
szentmisében végezzük az ünnepélyes
gyertyaszentelést és a gyertyás körmenekörmenetet.
tet
3.) Kedden Szent Balázs emléknapján
és jövô vasárnap minden szentmise végén
BalázsBalázs-áldást adunk.
4.) A héten elsôpéntek lesz. Felkeressük idôs és beteg testvéreinket a szentségekkel. Este 8 órától taizéi imaórát tartunk
a templomban.
5.) Szombaton az esti szentmise elôtt
¾6-kor elsôszombati rózsafüzért imádkozunk a magyar családokért és az ifjúságért.
6.) Február 15-én, vasárnap az este ½7
órai szentmisében részesülhetnek a betebetegek kenetében
azok, akik idôs koruk, vagy
keneté
komoly betegségük miatt kérik ezt a
szentséget. Jelentkezni
elentkezni a sekrestyében,
vagy a plébánián lehet február 1414-ig. A lelki
elôkészület február 1414-én, szombaton
délelôtt 10 órakor lesz elmélkedéssel és
gyónási lehetôséggel. Fontos, hogy a
kenetben részesülôk a szentség vétele elôtt
szentgyónást végezzenek!
7.) A hét jeles napjai:
napjai kedden Szt. BaBalázs püspök és vértanú, csütörtökön Szent
Ágota szûz és vértanú, pénteken pedig Mi-

ki Szent Pál és társai japán vértanúk ünnepe lesz.
8.) A Don Bosco Óvodában Febr. 6-án,
pénteken este ½7-tôl rendezzük a már
hagyománnyá váló Szülôk óvo
óvodai bálját.
Minden kedves szülôt, barátot, volt óvodások szüleit, ismerôsöket szeretettel vár
az óvoda felnôttközössége.
9.) Mivel a visszajelzések kimerülnek
udvarias dicséretekben, eheti számunkhoz kérdôívet csatoltunk konkrét kérdésekkel. Kérjük, töltse ki nekünk, majd
dobja be az újság melletti gyûjtôládába!
Következô számunkban leközöljük a kiértékelését.

AAnnyyaakköönnyyvvii hhíírreekk
Temetések: Dr. Harcos Gézáné:
Gézáné: feb30
ruár 4. 10 ,Új Köztemetô;
Valézi Gyula: február 4. 1830 búcsúztatás templomunkban.

VViicccceekk

Bandika, nem tudnátok végre már egy kis
háborúsdik játszani? Már az agyamra megy ez
a válságosdi!
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Honlap: http://albertfalviplebania.hu

