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Hol igazán jó lakni?

A mai evangélium ismét a Jézus
szenvedése előtti időben játszódik. Jézus próbálja felkészíteni tanítványait halálára és feltámadására. Akárcsak feltámadása után, most is Tamás hitetlenkedik. „Nem látja a fától az erdőt”, Jézustól az Atyát. Pedig Jézus éppen azért
testesült meg, hogy általa megláthassuk az Atyát, aki lélek,
ezért láthatatlan. Az Ószövetség embere ebbe bele is nyugodott, az Isten mégis kinyilatkoztatta magát Jézus által emberi testben.
Jézus nemcsak teste által,
hanem ami még fontosabb, tettei által is
láthatóvá tette az Atyát. Nemcsak „belebújt” az Isten Jézus testébe, hanem Jézusban valóságosan tevékenykedett az
Isten. Isten tevékenysége számunkra az
üdvösségben mutatkozik meg. Amit Isten tesz a világban, az számunkra az
üdvösség: értünk teremtette a világot,
küldte el szent Fiát és ezért ment el Jézus, hogy „helyet készítsen nekünk”.

Elhangzik az a híres mondat, amit
régen oly sok sírkőre is felvéstek: „Én
vagyok az út, az igazság és az élet”.
Ma a temetőben inkább olyan önáltató
„bölcsességeket” olvasunk, amelyek elfordítanak minket az igazságtól, vagy
még inkább az Igazságtól. Mert ha Jézus önmagára azt mondja, hogy igazság, akkor az nem pusztán egy
elvont, bizonytalan tartalmú
fogalom. Pilátus keserűen és
gúnnyal kérdezi: „Mi az igazság?” (Jn 18, 38). Mi tudjuk,
hogy az igazság nem csupán
„valami”, hanem maga Jézus.
Lakni bárhol lehet. Élni
csak olyan helyen, ahol otthon érezzük
magunkat. Az otthon kritériumai: biztonságban érezzük magunkat, nyugalmunk legyen, szeretet vegyen minket
körül. Ezt még az ideális földi otthonban sem érhetjük el teljesen. De Jézus
előttünk ment és elkészítette az otthonunkat. Lépjünk rá az Útra, kövessük
az Igazságot és nyerjük el az Életet!
Attila atya

Olvasmány – ApCsel 6, 1-7 – a diakónusok kiválasztása
Olvasmányközi ének: 32. zsoltár
Válasza: Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk.
Szentlecke – 1Pét 2, 4-9 – Krisztusra épüljünk szent papsággá!
Evangélium – Jn 14, 1-12 – a mennyországban sok lakóhely van
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Tegyünk együtt a magzatok
védelmében!

2008 februárjában írtam levelet a következő címmel: Kiáltvány a keresztényekhez. Ezzel a levéllel buzdítani akartam az egyházak keresztényeit, hogy a
magzatgyilkosságok ellen emeljék fel a
hangjukat. Majd ezt követte az a levél,
amiben a mai csapások miértjére adom
meg a választ a Biblia alapján. Ezáltal tártam fel, hogy ránk magyarokra sok rossz
dolog fog következni az ártatlanok megölése miatt, aminek számadata 1956 óta
közel 7 millió magzatgyermek!

emlékeznek a főbejáratnál. Oda bűnbánatra és imádságra hívom az embereket virággal és gyertyával a kezükben. Ebben
nekünk, keresztényeknek kell példát mutatnunk, mert mi sem tettünk meg mindent a kicsik meggyilkolása ellen. Célom
még itt a kórháznál, hogy az abortuszra
igyekezőket elérjük, s szolgáljunk feléjük.
Ez már máshol működik, és sok abortuszra igyekező nő mond igent az életre, e
kórházi szolgálat által.
Kérem, jelenlétükkel önszerveződés
útján támogassák ezt a szolgálatot, ami
Budapesten és vidéken is több helyen
lesz!
Az itteni gyertyás és virágos megemlékezés helye: Szent Imre Kórház főbejárata. Időpont: 2011. május 28-29.
Csávás Imre
Magyar Keresztény Misszió Alapítvány

Csaló garázdálkodik Albertfalván

A szolgálat, amit vezetek, célja, hogy a
mai kereszténység „kiáltó szó legyen a
pusztában”
(Lk
3,
4),
ahogy
Keresztelő Szent János az volt, s
bűnbánat által előkészítette az Úr Jézus
útját. Így kell nekünk is előkészíteni a
megbánáson keresztül, hogy az Úr áldása
velünk legyen.
Ezért az utcán felvilágosítjuk az embereket az abortusz hatásairól, s arról, hogy
Isten ezt hogyan látja. Szükséges az utcai
szolgálat, hiszen az első nagy bűnbánat,
ami változást is hozott, pünkösdkor volt
az utcán, ekkor 3 ezren tértek meg.
A szolgálati célom másik része a kórházaknál van gyermeknapkor, amikor
egyházközségek és jólelkű emberek meg-

Pénteken telefonált egy idős hölgy a
plébániára, hogy előző nap az utcán leszólította egy magát Varga Róbert pannonhalmi kispapnak nevező fiatalember.
Segítséget kért, mivel elmondása szerint
a plébánia előtt összetörték új, méregdrága autóját, amit a szüleitől kapott.
Nem kevesebb mint 250 ezer forintot
csalt ki a jószándékú hölgyből kölcsön
címén! Még arra is gondoltak, hogy a
banda egy tagja odatelefonáljon és a
rendőrség nevében igazolja a mesét.
Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi
bencés perjel atya természetesen nem
ismer Varga Róbert nevű növendéket. A
nevet és a sztorit viszont ismeri, a banda
a Városmajorban is becsapott már egy
idős hívőt.
Kérjük, nagyon vigyázzanak, ne
adjanak pénzt senkinek, aki egyházi
személynek adja ki magát! Minél meg-
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hatóbb egy történet, annál inkább gyanakodjanak! Akit esetleg hasonló módon
megkárosítottak, azonnal tegyen feljelentést a rendőrségen és értesítse a plébániát
is!
Attila atya
Család Éve

A keresztény család feladatai

Személyek közösségének megvalósítása
(Familiaris Consortio 3. rész)
Az csupán az első lépés, hogy megismerjük, mi a család a Teremtő Isten
szemében. Arra is nagy figyelmet kell
fordítanunk, hogy mi a küldetése, mit
kell cselekednie ahhoz, hogy megvalósítsa az Atyaisten tervét.
„Isten terve szerint a család az élet
és a szeretet bensőséges közössége.
Emiatt a családnak az a küldetése,
hogy őrizze, kinyilvánítsa és közölje a
szeretetet, amely eleven visszhangja és
tükröződése annak a szeretetnek, melylyel Isten az emberi nemet, valamint az
Úr Krisztus az ő menyasszonyát, az
Egyházat szereti. (17)
Ebből adódóan a családnak négy általános feladata van:
1.) A személyek közösségének
megvalósítása
2.) Az élet szolgálata
3.) Részesedés a társadalom fejlődésében
4.) Részesedés az Egyház életében
és küldetésében
A család szeretetből alapított, és szeretetből élő közösség, ami napról napra
szorosabb és elmélyültebb közösséggé
teszi. Alapja a házastársi szeretet,
amelyben a férfi és nő „már nem kettő,
hanem egy test” (Mk 10, 8). Vagyis kölcsönösen egymásnak élnek, mind tökéletesebben egyesülnek egymással test-

ben, lélekben a Szentlélek ajándékaként
és az Egyház valóságos képeként.
Amint Krisztus hűségesen szereti Egyházát mint menyasszonyát, úgy a házasság felbonthatatlan a házastársak
teljes és személyes odaadása miatt és a
gyermekek érdekében.
A család egységére és felbonthatatlanságára felhívni a figyelmet égetően
fontos feladatunk, hiszen ez a fajta elkötelezettség és felelősségvállalás ma
nem vonzó. Nagyon fontos a tanúságtételünk abban a lakó- és munkaközösségben, ahol élünk: a nagy sötétségben
a legkisebb mécses is óriási fényt ad.
A házaspárok alapvető hivatása az
élet továbbadása, a családi közösség
bővítése, amelyben a kölcsönös szolgálat mentén gazdagítják egymást és az
Egyházat. Mindehhez a bűnbánat és az
Oltáriszentség vétele ad kegyelmet a
családnak.
Szakácsné Ujházy Mária
Család Éve

Családos közösségek juniálisa

Sajnos a családos közösségek idei nagyböjti
lelkigyakorlata elmaradt,
ezért ezt pótolandó juniálist szervezünk június 4re, szombatra a templomkertbe. Közös
bográcsolás és sportos-szellemi játékok
közben alkalom nyílik beszélgetésre,
egymás megismerésére. Déli harangszóra megtartjuk az évad utolsó családos imáját a templomban. A programok
9 órakor kezdődnek, és az esti rózsafüzér imádsággal fejeződnek be.
Minden családos közösség minden
családját – kicsiket és nagyokat – szeretettel várunk!
Mickó, Derrick
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Hirdetések

1.) Csütörtökön este a szentmise
után családok közös imája, beszélgetés
és agapé lesz az alsó hittanteremben.
2.) Az AKTK május 28-án, szombaton egész napos kirándulást szervez
Kalocsára. Találkozás a népligeti Volán
pályaudvaron 645-kor, indulás a 7 órai
autóbusszal. Hazaérkezés este 1920-kor.
3.) Június 4-én, szombaton egész
napos juniális lesz a templomkertben a
családos közösségeknek és minden érdeklődőnek. Közös bográcsozás, szellemi és sportos játékok, beszélgetés, vidámság, déli harangszóra imádság. A
programok 9-kor kezdődnek, és este a
rózsafüzér imádsággal zárulnak. Mindenkit szeretettel várunk!
4.) A hét jeles napjai: hétfőn Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú,
kedden Szűz Mária, Keresztények Segítsége, csütörtökön pedig Néri Szent
Fülöp áldozópap ünnepe lesz.

Anyakönyvi hírek

Keresztelés: Sipos-Morvai
na, május 22. 1100

Viccek

Liliá-

A házaspár vendéglőbe megy, és
mindketten marhasültet rendelnek.
Amikor a pincérnő az asztalukra teszi a
sültet, látják, hogy szokatlanul fogja a
két tányért.

– Belelóg az ujja az ételünkbe! – kifogásolja a feleség.
– Csak nem akarják, hogy megint
elejtsem? – hangzik a válasz.
– Pincér! Egy légy úszik a levesemben!
– Ne aggódjon, majd a pók a kenyérről elkapja.
– Van még abból a vörösborból,
amit tegnap ittam?
– Természetesen, uram!
– Na, akkor hozzon egy korsó sört!
– Főúr, kérem – szól a vendég a
pincérnek –, hozzon nekem egy fél pohár sört!
– Sajnálom uram, de mi fél pohárral
nem szolgálunk ki.
– Nem? Érdekes, mert az előbb is
annyit hozott, amikor sört rendeltem.
Egy férfi beül egy étterembe és
megvacsorázik. Étkezés után odahívja a
főpincért, és azt mondja neki:
– Uram, ebben az étteremben rémesek a pincérek.
– Igazán? – feleli boldogan a főpincér. – Ennek nagyon örvendek.
– Miért örül maga ennek?
– Mert ön az első vendégünk, aki
nem az ételekre panaszkodik.
– Pincér, nem vagyok megelégedve
a kolbász két végével.
– Mi a probléma vele, uram?
– Túlságosan közel vannak egymáshoz.
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