IV. évfolyam, 26. szám, 2011. szept. 4. Évközi 23. vasárnap

Az üdvös feddés kérdései

deni, aztán két-három tanúval, végül az
egész közösség elé kell vinni a dolgot,
amely, ha a bűnös makacs, kiközösítheti.
Egymás figyelmeztetése nem azért
téma Jézus számára, mert tudta, hogy
idegesíteni fogjuk egymást, hanem
azért, mert az Egyház legfontosabb küldetése tagjai üdvözítése. A bűnöst saját érdekében kell figyelmeztetni és ebben való felelősségünkre felhív Ezekiel próféta is az
olvasmányban. Ahhoz viszont,
hogy egy cselekedet mennyiben
akadályozza elkövetőjét az üdvösségben, nagy bölcsességre van
szükség. Mint ahogy arra is, hogy
meddig tart az ember kötelessége a figyelmeztetésre és honnantól kell már
inkább a bűnös szabadságát tisztelni:
„vedd úgy, mintha pogány volna vagy
vámos.” Egy biztos: akár figyelmeztetésről van szó, akár imádságról: „ahol
ketten vagy hárman összejönnek az én
nevemben, ott vagyok közöttük.” Ez
nagy biztonságot ad a számunkra.
Attila atya

A mai evangélium az ősegyház gyakorlatát idézi a vétkesekkel kapcsolatban.
Minden közösségben vannak, akik vétenek társaik ellen. Ez az Egyházban különösen visszataszító, hiszen az Egyház
azok gyülekezete, akik Krisztust Üdvözítőjüknek vallják. A kezdet kezdetén még nem volt az Egyházban hatóság, amely igazságot szolgáltatott volna, a világi
hatóságokhoz meg szégyen
volt fordulni, hiszen azok pogányok voltak, más értékrend
szerint ítélkeztek. Ezer évvel
később már nem volt ilyen nehézség, de az ősegyház még mustármagszerűen létezett a pogányság körében, a püspököknek csak a tekintélye
volt, hatalma nemigen.
Az Ószövetségben két-három tanú
szavára akár halálos ítéletet is hoztak,
tehát nagy súlya volt a tanúságnak. Az
ősegyházban ezt arra használták, hogy
nyomást gyakoroljanak a bűnösre. Érdekes a fokozatosság: először kíméletesen,
diszkréten, négyszemközt kell megfedOlvasmány – Ez 33; 7-10 – egymást figyelmeztetni felelősségünk
Olvasmányközi ének: 94. zsoltár
Válasza: Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * „Népem, ne légy kemény szívű.”
Szentlecke – Róm 13, 8-10 – „a törvény teljessége a szeretet”
Evangélium – Mt 18, 15-20 – a közösség ereje a bűnös megtérítésére
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Beköszöntő

Végre eltelt a nyár, a gyerekek és a
olvasói nagy örömére. A gyerekek az iskolának, Olvasóink pedig újságunknak örülhetnek. Nem is tudom, melyik a nagyobb öröm.
Ahogy az első napokban a gyerekek
nyári élményeikről mesélnek, kérjük Olvasóinkat is, hogy osszák meg nyári beszámolóikat újságunkkal! Az első néhány
számban szeretnénk ilyen élménybeszámolókat megjelentetni. Továbbra is várunk bármilyen más cikket, természetesen elsősorban vallásos írást, illetve templomunkkal kapcsolatos híreket, beszámolókat. Ezt az újságot Önök írják, kérjük,
segítsenek, hogy a cikkekből továbbra is jó
számok születhessenek!
Szerkesztőség

Köszönet

Ötven esztendő örömével és gondjával
készültem az aranymisémre. Örömmel,
mert Urunk megadta azt a kegyelmet,
hogy ezt az évfordulót megtarthassam. De
azzal a kettősséggel, amit a pap mindig
megérez, ha odaáll Isten oltárához, hogy a
legszentebb áldozatot újra jelenvalóvá tehesse a hívek közössége előtt.
Nagy hálával tartozom Antal atyának a
gondos szervezésért, és minden résztvevőnek, aki jelenlétével segített hálát adni.
Minden szentmise ünnepélyes, de a külsőségek még inkább azzá tehetik. Ezért a
püspök atyák, paptestvérek jelenléte kifejezte a közös papi küldetésünket. A hívek
részvétele a pásztor és a nyáj összetartozását és a közös úton való zarándoklást az
örök haza felé.
Antal atya bevezető szavaival jól kifejezte, ahogy az elmúlt évtizedben jelen
akartam lenni a hívő közösségünk életében. Minden köszöntő szót köszönök: a

ministránsokét, a családomét, a Társas
Körét, Apay Erzsi néniét, a Don Bosco iskoláét, az énekkarok énekét. Külön köszönöm a volt tanítványok Szent Mihály
énekét. A mű hallgatása alatt lelki szemeim előtt megjelent Werner atya, akinek
oly markáns előadását hallhattam viszont. Laci atya énekes köszöntője a közösen eltöltött, utolsó plébániai esztendőmet idézte. Tardy László karnagy úr
emlékeztetett arra a küzdelmes, de nagyon szép évekre, amit az egyházi zenéért tettem. Itt köszönöm Pető Laci vasárnap reggeli orgonakoncertjét.
A legkisebb ministráns családunk tagja volt. Öcsém kísérte oda, és a kezében
szorongatva egy kis csomagot nyújtott át
nekem. Megköszöntem, és sajnálom,
hogy rögtön nem néztem meg. Saját
munkája volt: égetett kerámia, kétfejű
hóvirág, és felül a neve. Ő ezt készítette
nekem, és még a szüleinek sem árulta el,
hogy ez mire készül.
Kedden a Püspöki Kari Irodaház kápolnájában lesz ünnepi mise, és ezzel fejezem be közel egy évtizedes liturgikus
munkám hivatalos részét. De továbbra is
– amíg Urunk megengedi – szeretnék
beülni vasárnaponként a gyóntatószékbe,
odaülni a számítógéphez, de mindennél
inkább imádságommal kísérni a földi zarándoktársaimat.
Verbényi István

Csillagtábor Pista bácsival és
Mari nénivel

Az idei nyár sem múlt el Csillagtábor
nélkül. Az augusztus utolsó hetében
megrendezésre kerülő eseményt idén
negyedik alkalommal szervezték az animátorok, ez alkalommal a magyar népmesék volt a tábor témája. Minden reggel
a templomban kezdtük a napot, ahol ima
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és éneklés után „Pista bácsi” magvas
gondolataival és „Mari néni” zenei előadásával gazdagodtunk, majd egy népmese
megtekintése után elindultunk utunkra.

munkban 2009-től létezik. A közösségnek mindenki tagja lehet, aki vállalja,
hogy a közösség imáját minden nap
(otthonában) elmondja, és hetente egyszer az Oltáriszentség előtt is.
Majdnem 700 fő érkezett szombat
reggel az ország távoli pontjairól, hogy
együtt imádkozzanak gyermekeikért, az
ifjúságért, hogy ne veszítsék el hitüket.

Mari néni feje egy része nélkül Pista bácsival

Az időjárás idén sem hagyott cserben
minket, mi több, az év legmelegebb hetére esett a tábor, ezért egy egyhangú
szavazással eldőlt, hogy a hét két napján
is strandra mentünk, de a többi napra is
jutottak vizes játékok, valamint a megfelelő frissítés (fagyi, dinnye) sem maradt el. A tábor végeztével közösen megtekintettük a hét eseményeiről készült
videót, melyet szeretettel ajánlunk mindenki figyelmébe! Megtekinthető itt:
http://alfanimators.blog.hu.
Nem utolsó sorban pedig köszönjük
a sok segítséget, amit a tábor szervezésében kaptunk!
Soma

Országos Szent Mónika Találkozó
Albertfalván

Augusztus 27-én az Albertfalvi Plébánia és a Don Bosco Katolikus Általános
Iskola adott otthont a Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége Országos
Találkozónak.
A közösség 1987-ben alakult Spanyolországban. Magyarországra P. Róna Gábor SJ atya hozta el a hírét. Templo-

Aki nem fért be a templomba, a templom
előtt kapott helyet sátrak alatt

Az országos találkozó rózsafüzérrel,
majd Hollai Antal plébános atya köszöntő
szavaival kezdődött. Az ünnepi nagymisét Paskai László bíboros atya mutatta
be. A szentmise után élményszerű tanúságtételek következtek, beszámolók, hogy
kinek, hogyan ad erőt ez az imaközösség.
Rövid szentségimádás zárta a találkozót.
Közben volt idő beszélgetésre, ismerkedésre, s az albertfalvi hívek szerény
agapéra invitálták a jelenlévőket. Ezúton
is köszönet a sok-sok segítségért! Az
albertfalvi közösség szeretettel vár további
érdeklődőket.
Jelentkezni
Medgyessyné Brigittánál lehet (30/5256022).
Végezetül a Róna Gábor atya által tanított Szabadulás-rózsafüzér sorait hadd
idézzem, melyet akis szemekre helyett
kell mondani. Fogjunk össze az imában!
Jézus, könyörülj rajtam!
Jézus, gyógyíts meg engem!
Jézus, ments meg engem!
Jézus, szabadíts meg engem!
Medgyessy Ferenc
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Hirdetések

1.) Ma délután 4 órától csöndes
szentségimádás lesz templomunkban,
6 órától közös ima. Aki teheti, ezekben
a délutáni órákban legalább néhány
percre térjen be imádkozni az Oltáriszentség előtt!
2.) A mai naptól kezdve ismét rendszeresen lesz vasárnap ½12-kor
szentmise.
3.) Mától ismét megjelenik a
.
4.) A plébániai hittanórák szeptember közepén kezdődnek. Jelentkezni
a sekrestyében, vagy a plébánián lehet.
5.) Katekumenkurzus indul azoknak a fiataloknak és felnőtteknek, akik
most kezdik (újra) a hitéletet és nincsenek megkeresztelve, még nem voltak elsőáldozók vagy bérmálkozók. Kérjük,
mielőbb jelentkezzenek a plébánián!
5.) A héten csütörtökön este 8 órától
mindenki számára nyitott karizmatikus imaszolgálat lesz templomunkban.
6.) Az elmúlt évek hagyományát
folytatva szeptember 14-én, szerdán,
este 8 órától esperesi kerületünk plébániáinak közös engesztelő keresztúti ájtatossága lesz a budafoki Kálvárián.
7.) A hét jeles napjai: hétfőn Kalkuttai Boldog Teréz, szerdán Szent
Márk, István és Menyhért kassai vértanúk, csütörtökön pedig Szűz Mária
születése (Kisboldogasszony) ünnepe
lesz.

Viccek

Egy vasárnap délelőtt az ördög elhatározza, hogy meglátogat egy templomot.
Bemegy, mire mindenki rémültek kifut,
két ember kivételével. Az egyik a pap, a
másik egy idős paraszt. Az ördög a paphoz fordul:
– Azt még megértem, hogy te
ittmaradtál, elvégre ez az Isten háza, te
meg minden nap ellenem prédikálsz. De
ő hogyhogy nem fél tőlem?
A paraszt így válaszol:
– Mit csodálkozol ezen? 48 évvel ezelőtt a húgodat vettem feleségül.
Hittanórán kérdezi a pap Mórickától:
– Tudod mi történik azzal a gyerekkel,
aki hazudik?
– A pokolra jut – mondja Móricka.
– Na, és mi az a pokol?
– A pokol egy szörnyű hely, ahol az
embert halála után megégetik.
– Na, és mit kell tenned, hogy ne a
pokolba juss?
– Vigyázni kell az egészségemre, hogy
életben maradjak!

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
Honlap: http://albertfalviplebania.hu

