I. évfolyam, 4. szám, 2008. november 16. Évközi 33. vasárnap
A talentum eredetileg súlymérték volt
Izraelben. 34,5 kg-ot nyomott. Egyetlen
arany talentumnak az értéke milliós
nagyságrendû volt. Isten tehát pazar bôkezûséggel, gazdagon árasztja ránk adományait, sugallja a példabeszéd. Milyen
ajándékokat?
Romano Guardini, a nagy teológus írja: „Minden újszülöttnek születése pilla-

natában fülébe súg egy szót az
Isten, amely csak az övé.
Életünk nem más, mint lázas
kutatás, hogy feltárjuk e szó
értelmét. Az Örök Bíró is ezt a
szót kéri majd számon tôlünk.”

Istenem, melyik volt az a
szó,
amelyet
születésem
pillanatában a fülembe súgtál?
Van, aki azért született, hogy könnyítsen
mások szenvedésén. Vannak, akiknek az a
hivatásuk, hogy imára kulcsolt kezek legyenek ebben a pogány világban. Vianney
Szent János megértette: ô arra született,
hogy feloldozó kéz legyen. Lisieux-i Kis
Szent Teréz azért, hogy szeretet legyen az
Egyház szívében. Mindenki valamiért
született. Az ember csak akkor lehet megelégedett, ha megérti, miért született. Ez

képes értelmet adni életének.
Van a lélektanban egy vizsgálati módszer, amelyet a befejezetlen mondatok
tesztjének hívnak. Megkezdett mondatokból áll, melyeket be kell fejezni. A mi
megkezdett mondatunk talán így kezdôdhetnék: „Azért születtem, hogy legyek… szeretet az Egyház szívében…
könny a szenvedôk szemében… simogató kéz a kórteremben… népem
vigasztalója…
az
ifjúság
nevelôje…”
Gyakran
kell
ismételgetnem e mondatot,
hogy
mélyen
belevésôdjék
lelkembe.
A
talentumokról
szóló
példabeszéd
üzenete:
az
ajándékokat pazar bôséggel
osztogató úr: Jézus Krisztus. A szolgák,
akikre rábízza kincseit, a talentumokat:
mi vagyunk. Amikor visszatér az ítéletkor, elszámoltat. Mindnyájunkat számon
kér: hogyan használtuk fel, hogyan kamatoztattuk a talentumokat? Jutalmunk
az örök élet lesz. Ajkáról halljuk: „Menj

be Urad örömébe!”

Hajnal Róbert (MK)

Olvasmány – Péld 31, 10-13.19-20.30-31 – a derék asszony dicsérete
Olvasmányközi ének 127. zsoltár
Válasza: Boldog az az ember, * aki féli az Istent.
Szentlecke – 1 Tessz 5, 1-6 – „az Úr napja úgy érkezik el, mint éjjel a tolvaj”
Evangélium – Mt 25, 14-30 – a talentumok
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A hét szentje kapcsán
Karitászünnep
Árpádházi Szent Erzsébet ünnepén
egyebek közt annak örülünk, hogy az
adakozásnak, a szegények szeretetének
is van szentje és ünnepe. Az ô példája
azt mutatja nekünk, hogyan lehet úgy
adni, hogy „ne tudja a jobb kezed, mit
tesz a bal” (Mt 6, 3). Erzsébet
kötényében a kíváncsi csak rózsát
látott, a rászorulók már a kenyeret
kapták a kezükbe.
Adni
a
másik
embernek
önmagunkból való adakozás is. Mert az
is tud adni, akinek kevés van, hiszen
tudja, hogy milyen jó dolog kapni. Ott
tapasztalható az önzetlen szeretet, a
másikra való odafigyelés, ami simogat
és gyógyít.

Tanulnunk kell ezt a szeretetet. Ez Jézus szeretete. Õ nem sajnálta magát teljesen odaadni értünk, nekünk sem szabad féltenünk saját magunkból semmit,
hiszen a szükség veteti észre velünk,
hogy adnunk kell. A szeretet végtelenül
találékony, nem kell félni, hogy nem si2

kerül szeretni, de ha elébe megyünk a
dolgoknak kérdezéssel, figyelmes kutakodással, akkor még biztosabbra mehetünk.
Egyik legnehezebb dolog a lelki
életben a csendes szolgálat, a
háttérmunka. Amikor nincs azonnal
hála és köszönet. Ilyenkor egy ûr van a
jótett után. Ezt az ûrt kell betölteni
tudatos
felajánlással,
vagyis
természetfelettivel. És mi lesz ennek a
vége? Azt, reményünk szerint egyszer
majd az Úr jobb oldalán meg fogjuk
tudni. Ehhez kíván kitartást és
buzgóságot a plébánia karitászosai
nevében:
Murányi Kati
csoportvezető

Karitászhírek
Értesítjük a kedves híveket, hogy
megtaláltuk azt a csatornát, amin
keresztül továbbítani tudjuk a nálunk
már nem kelendô ruhákat. A cikk
megjelenésétôl
kezdve
szívesen
fogadunk használt ruhákat, feleslegessé
vált könyveket és kinôtt gyerekholmit.
Adakozásukat köszönjük szépen.
November 23-án az idén is
Szent
Erzsébetszétosztjuk
a
kenyereket. Mindenki vigyen haza
belôle azért, hogy ebben a formában is
belekapcsolódjon
a
plébániai
közösségbe! Mindannyian ugyanabból
a kenyérbôl fogunk enni, és
belegondolva, ez lelkileg is családdá
képez
minket.
Egyfelôl
az
asztalközösség, másfelôl a szegények
közös szeretete.
A kenyérbôl vigyen az is, aki nem ad
érte adományt. Aki ad, az tegye azzal
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az örömmel, hogy segíti a rászorulók
karácsonyi ajándékozását. A karitász
munkatársak köszönik szépen segítségüket, jótékonykodásukat. Mivel szegények mindig lesznek köztünk, ezért
nem is megszüntetni akarjuk a szegénységet, hanem azokat az erényeket
gyakoroljuk,
amik
enyhítik
a
szegénység
okozta
nehézségeket.
Murányi Kati

luszéli cigánytelep lakói állami kölcsönnel vették meg az üresen maradt
házakat a telepfelszámolási program
keretében. Akkoriban, fôként segédmunkásként, a cigányoknak még volt
kereseti lehetôségük a nagyvállalatoknál, de az 1989-es összeomlás munkanélküliséget zúdított a falura.
A Szent Márton Caritas
Alapítvány célja a társadalom
perifériájára szorult csoportok
– cigányok, tartósan munSzent Erzsébet rózsája az
kanélküliek,
veszélyeztetett
esélyegyenlôségért
fiatalok – társadalmi esélyeAz
Árpád-házi
szent
gyenlôségének elôsegítése, a
legendájára utaló kitüntetés
halmozottan hátrányos helyaz irgalmasság és a szolgáló
zetû
térség
lakosainak
szeretet erényeinek és a
szociális, egészségügyi és
díjazottak személyes példákulturális segítése, a nehézjának elismerésére szolgál,
ségek miatt széthullással
hogy
ébren
tartsa
az
fenyegetô
családok
együttérzés, a felebarátaink
összetartása. A szervezet
iránti felelôsség és az
mozgó jogsegély- és szociális
önzetlen cselekvô szeretet
tanácsadó
szolgálatot
keresztény eszményét az
mûködtet a térség falvaiban,
egyénekben és a közösséóvodát tart fenn, és az iskolai
gekben.
felzárkózást elôsegítô „tanoAz est bevételét a püspöki
dájában” alternatív oktatási
konferencia az idei évben az
programokkal szolgálja a
alsószentmártoni
Szent
cigány fiatalok társadalmi
Márton Caritas Alapítvány
integrálódását.
javára ajánlja fel. AlsószentCaritas
Márton
templomunk Szent
márton olyan település Dél- Szt. Erzsébet
Alapítvány (7826 Alsószentüvegablakán
Baranyában, ahol kizárólag
márton, Alkotmány u. 9.,
cigányok élnek, de már a szomszédos Tel.: 72/569-004 Fax: 72/569-005)
településeken is egyre nagyobb mértékSzámlaszám: Siklós és Vidéke Taben, közel nyolcvanszázalékos arány- karékszövetkezet
50600014ban részesednek a lakosság körében. 30077416-53000017
Alsószentmártonban sokácok (horváMKPK/Magyar Kurír
tok) éltek 1975-ig, munkaalkalom híján
azonban a fiatalok elvándoroltak. A fa3
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Hirdetések

Viccek

1.) Az AKTK a hagyományos szellemi-lelki hétvégét november 21-22-én, a
héten pénteken és szombaton tartja a
Szent Margit Gimnáziumban (XI. Villányi út 5-7). A hétvége témája ebben az
évben a Biblia Éve. A részletes program
és a jelentkezés lehetôségei a templom
bejáratánál megtalálhatók.
2.)Jövô vasárnap lesz a katolikus
templomokban a Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódó, a szegények megsegítését szolgáló gyûjtések. A szentmisék
perselyadományait a Katolikus Karitász
támogatására fordítjuk, a szentmisék
végén pedig, hagyományainknak megfelelôen, plébániánk szegényeit támogathatjuk a Szent Erzsébet kenyere megvásárlásával. Kérjük a kedves Testvérek
nagylelkû támogatását!
3.) A hét jeles napjai: kedden a Szent
Péter és Szent Pál bazilikák felszentelése, szerdán Árpád-házi Szent Erzsébet, pénteken Szûz Mária templomi
bemutatása, szombaton pedig Szent
Cecília vértanú ünnepe lesz.
Keresztelés: Palásthy Veronika Sára:
november 16. vasárnap, a 10 órai
szentmisében.
Temetések: Szakács Ödön: november 20. csütörtök 9:45 Farkasrét-alsó
temetô; Kondora László: november 21.
péntek 11:00 Fiumei út (Kerepesi Temetô)

– Doktor úr, mi az, hogy hegnélküli
mûtét?
– Ez a jövô mûtéti eljárása. Az operációt a természetes testnyílásokon keresztül behatolva végezzük.
– Hogyan?
– Nagyon egyszerû. Lenyeli ezeket a
késeket, aztán rááll a rázógépre.

A hegnélküli mûtét állatkísérletekben

Egy férfi az orvosnál:
– Doktor úr, nagyon remeg a kezem!
– Mondja, nem iszik egy kicsit sokat?
– Nem, mert mindig kiborul.
– Doktor úr, segítsen! – mondja egy
férfi a pszichiáternek.
– A feleségemnek macskamániája
van. Ötven macskát tart a lakótelepi lakásunkban! Gondolhatja, milyen elviselhetetlen a bûz bezárt ablakok mellett!
– Miért nem nyitja ki a az ablakokat?
– Hogyisne, hogy elszálljon a kétszáz
galambom!

Az Albertfalvi Szent Mihály Plébánia heti kiadványa. Megjelenik vasárnaponként. Felelôs kiadó: Hollai Antal plébános. Munkatársak: egyelôre csak Erdôs Attila káplán.
Max. 700 karakteres rövid cikkeket, beszámolókat és közérdekû programajánlókat várunk
minden pénteken 20:00 óráig a hetilevel@albertfalviplebania.hu címen!
Elérhetôségek: 1116 Budapest, Bükköny u. 3.
208-1279 iroda@albertfalviplebania.hu
Honlap: albertfalviplebania.hu
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