IV. évf., 12. szám, 2011. március 20. Nagyböjt 2. vasárnapja

„Ott elváltozott előttük: az arca
ragyogni kezdett, mint a Nap, a
ruhája pedig vakító fehér lett,
mint a fény.” (Mt 17, 9)

A múlt heti evangélium, amely Jézus
megkísértéséről szólt, a keresztény élet
nehéz jelenét, küzdelmes oldalát mutatta meg nekünk. A mai evangélium azonban egy kicsit előre
mutat: keresztény életünk végét, az azt követő dicsőséget
mutatja meg számunkra. A
megdicsőült Úrral lehetünk, és
örökre örvendhetünk Jézus
szerető jelenlétének, amelyről
Péter apostol így vall: „Jó nekünk itt
lennünk.”
A mai evangélium arra is rámutat,
hogy kicsoda Jézus. Nem egy a sok vallásalapító közül, nem csak egy jámbor
rabbi, egy nagy ember; ő az Isten Fia.
Erről az Atya így vall: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok!” Jézus az, aki képes igazi értelmet adni életünknek, hiszen ő az, aki

halálával és feltámadásával megnyitotta
számunkra az örök élet kapuját. Ezután
a szenvedés már nem értelmetlen dolog, hanem az érdemszerzés forrása lehet, amiért az örök életben jutalmat
kapunk. A gyászunk jóllehet nagy fájdalommal tölt el, mégis vigasztalást ad
Jézus, hogy elhunyt szerettünk nem a
semmibe hullt, hanem feltámadt
és már az Úrral van.
Az eheti evangéliumi részlet
rávilágít a böjt céljára is: a böjt
célja nem az üres lemondás, hanem a Jézussal való aktívabb
együttlét ideje. A böjt segíthet
abban, hogy rájöjjek, kicsit jobban megtapasztaljam, kicsoda ez a Jézus, hogy ő valóban Isten Fia, aki nem
csak mellékszereplője akar lenni az életemnek, hanem középpontja.
Kérjük a Boldogságos Szűz Máriát,
segítsen
minket
abban,
hogy
felismerjük: Jézus életünk középpontja
és beteljesítője!
Fejes Csaba
Esztergom

Olvasmány – Ter 12, 1-4a – az Úr Ábrahám által áldja meg az egész Földet
Olvasmányközi ének: 32. zsoltár
Válasza: Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk.
Szentlecke – 2Tim 1, 8b-10 – Isten kiválasztott és meghívott minket
Evangélium – Mt 17, 1-9 – Urunk színeváltozása
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Keresztény édesanyák találkozója
Albertfalván

Hadd osszam meg az örömömet!
Augusztus 27-én a mi egyházközségünk látja vendégül a Keresztény
Édesanyák Szent Mónika Közösségét
az évről-évre megrendezett Országos
Találkozó alkalmából!

A nagy örömöt az jelenti, hogy mi
nem is tudtunk róla, csak belecsöppentünk ebbe az igen megtisztelő szerepbe. Úgy gondolom, ez nem véletlen!
Ez arra indít, hogy még több édesanyát hívjak, hogy imádkozza velünk
a Szt. Mónika-imát, így készülve az
Országos Találkozóra, egy erős imahálót biztosítva a gyermekeink számára
a mai sok veszéllyel fenyegető világban. Ki, ha nem mi?
Várjuk a nagymamákat is! Nemcsak
azért, hogy finom sütiket süssenek a
találkozóra, hanem hogy ők már az
unokáikért is mondják ezt az imát!
Készüljünk együtt!
Ne csak vendéglátók, hanem lelki
előkészítők is legyünk!
www.szentmonika.hu
Szeretettel:
Medgyessyné Brigitta
(30/525-6022)

Szent negyven nap az iskolában

Az idei nagyböjti készületünk fő gondolata a
szentté válás apró lépései.
Ilyenformán újabb reggeli
imákat ismerünk meg, illetve a déli Úr angyalát a családjainkért
imádkozzuk el. Minden nap egy szentírási szakasszal indul, ami választ ad a
mindennapok nehézségeire. Pl. a Biblia
válaszol, ha jól akarsz böjtölni. Vagy a
Biblia válaszol, ha kételkedsz Isten szeretetében… Szorgalmazzuk a gyerekek,
családok körében a hétköznapi legalább
a pénteki szentmiséken való részvételt.
A szentté válás útján a kötelességeink teljesítését sem felejthetjük el. Most
a legalapvetőbb feladatra koncentrálunk: legyen meg minden nap mindenkinek a leckéje, felszerelése. A tanulmányi munkában való előrehaladást
osztályszinten mérjük – tehát mindenki felelős a közösségéért is – és egy óriásplakáton mozaiklapokkal jelöljük.
Természetesen a hagyományainkat
is ápoljuk, nevezetesen, hogy egyik
pénteken este a keresztúti ájtatosságot
vezetjük. Ezen túl lelkigyakorlatot tartunk a diákjainknak, és a pedagógusok
is részt vesznek Antal atya lelki vezetésén.
Remélem az Úr megadja a kegyelmet növendékeinknek, és a nevelőknek,
hogy megújult lélekkel ünnepelhessük
Krisztus feltámadását.
Szakácsné Ujházy Mária

Az MKPK körlevele a nagyböjti
élelmiszergyűjtésre 2011
Kedves Testvérek!
A Katolikus Karitász az elmúlt évben családok ezreit segítette ország-
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szerte krízissegélyekkel és tűzifaakcióval. Ám a családok érdekében még nagyobb összefogásra van szükség.
A nagyböjtben különösen is időszerű
mindannyiunk számára a segítségnyújtás, hiszen a húsvétra való lelki előkészületünket a szentmise szavai szerint
így kell alakítanunk: „most többet

imádkozzanak, buzgóbban gyakorolják az irgalmasság tetteit, s az újjászületés szentségei által az istengyermekség teljességére jussanak.”

Ebben a szellemben kérjük a testvérek
segítségét.
Ezúttal nem perselygyűjtésre buzdítjuk a testvéreket, hanem arra, hogy szerény lehetőségeikhez mérten tartós
élelmiszerrel járuljanak hozzá a Katolikus Egyháznak a család évében meghirdetett akciójához. Ezzel az Egyház hagyományát elevenítjük fel, hiszen az első századok keresztényei a kenyértörésre magukkal vitték a szegényeknek
szánt adományaikat. Az ő példájukat
követve, kérjük, hozzák el a szentmisékre tartósélelmiszer-felajánlásukat és tegyék a templomban erre kijelölt helyre.
A legkisebb adománnyal is a felebaráti
szeretet csodája valósul meg közöttünk.
Ezt megtehetik a jövő heti vasárnapi
szentmiséken és az azt követő hétköznapokon, március 27-től április 3-ig.
Adományaikat a karitász munkatársai
juttatják el a rászorulókhoz.
Jézus szavai biztassanak bennünket
az összefogásra és a tevékeny segítség
megnyilvánulására: „Bizony mondom
nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek”
(Mt 25, 40).

Hálásan köszönjük minden kedves
testvér jó szándékú adományát, amelylyel szeretnénk elérni, hogy kevesebb
legyen a könny a szegénység, a nélkülözés miatt!
Budapest, 2011. nagyböjt
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Ki a fiatal?

„A fiatalság mércéje nem az életkor,
hanem a szellem és a lélek állapota: az
akarat- és képzelőerő, az érzelmek intenzitása, a jókedv és a kalandvágy
győzelme a lustaságon. Csak az öregszik meg, aki lemond eszményeiről. Az
évek múlásával ráncossá lesz az arcod,
de ha kialszik benned a lelkesedés, akkor lelked ráncosodik meg. Gondok,
kétségek, az önbizalom hiánya, reménytelenség: mind hosszú évek, melyek nemcsak a testet húzzák le a föld
porába, hanem a lelket is. Az ember –
akár tizenhat éves, akár hatvanhat –
csodára szomjazik, elámul a csillagok
örökkévalóságán, a gondolatok és a
dolgok szépségén; nem fél a kockázattól; gyermeki kíváncsisággal várja, mi
lesz holnap, szabadon örül mindennek.
Olyan fiatal vagy, mint a reményeid, olyan öreg, mint a kétségeid. Olyan
fiatal, mint önbizalmad, olyan öreg,
mint a félelmed. Fiatal, mint a hited,
öreg, mint a csüggedésed. Fiatal vagy,
amíg befogadod a szépség, az öröm, a
merészség, a nagyság – az ember, a
föld, a végtelenség hírnökeit. Csak akkor öregszel meg, ha már nem szárnyalsz, és hagyod, hogy a pesszimizmus és a cinizmus megdermessze a
szívedet.”
Albert Schweitzer
(beküldte: dr. Ludmány Emil)
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Hirdetések

1.) Pénteken délután ¾6-kor keresztúti ájtatosság lesz, az elmélkedéseket a
családos közösségek tagjai imádkozzák.
2.) Március 31-én, csütörtökön szeretettel hívja a főegyházmegye a családokat a Szent István Bazilika előtti térre délután 5 órára! ½6-kor élőképet formálnak televíziós felvétel és fotózás számára. Az élőképhez színes esőkabátokat
osztanak a helyszínen. Az összkép: Európa-alapszín, fehér kereszt, az EU 12 csillaga, egy piros szív és egy molinón a család
szó különféle nyelveken.
Ezután a Bazilikában ½7-től ünnepi
műsorra kerül sor. ¼8-tól igeliturgia keretében dr. Erdő Péter bíboros, prímás,
érsek szól az egybegyűltekhez, és ünnepélyes áldásban részesíti a családokat. Várható befejezés: este 8 órakor. Az eseményt
a másnapi EU családminiszterek budapesti összejöveteléhez időzítették.
3.) A hét jeles napja: pénteken Jézus
születésének hírüladása, Gyümölcsoltó
Boldogasszony ünnepe lesz (nincs böjt!).

Anyakönyvi hírek

Keresztelés: Gulyás Barnabás, március 20. 1100
Házasság: Szabó István Zsolt – Szabó-Bárkányi Gabriella, március 26. 1100
Temetés: Podlovics Imre, március
21. 1300, Szt. Gellért templom;
Molnár Ferencné, március 23. 1000,
Farkasrét-felső temető

Viccek

– Mi a különbség a politikus és az
államférfi között?
– Az államférfi politikájával egyetértünk, a politikuséval nem.
Katonazenekar vonul el indulókat
játszva a József nádor téren. Amikor a
Pénzügyminisztérium elé érnek, a zene
hirtelen elhallgat. A parancsnok megkérdezi a karnagyot:
– Miért hagyták abba a játékot?
– Jelentem, a szabályzat így rendelkezik!
– Hogyhogy?
– Rögtön abba kell hagyni a zenét,
ha menetelés közben olyan helyre érkezünk, ahol már egy másik banda játszik!
A golfpályán egy úr odamegy egy
másik golfjátékoshoz:
– Ön eltalálta a feleségemet!
– Sajnálom – mondja a férfi, majd
ütőjével a saját feleségére mutat –, próbálja meg Ön is, talán Önnek is sikerül…
Két férfi golfozik. Az egyik olyan
hosszan készülődik az ütésre, hogy a
másik megelégeli és rászól:
– Mit vacakolsz már? Üss!
– Muszáj koncentrálnom! A feleségem néz az ablakból, ennek az ütésnek
tökéletesnek kell lennie!
– Nem akarom elvenni a kedvedet,
de innen esélyed sincs, hogy eltaláld…
Melinda néni gyűjtése

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
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