IV. évfolyam, 33. szám, 2011. okt. 30. Évközi 31. vasárnap
tatásnak.
„Ne hívjatok senkit sem mesternek,
Az emberek mindig hiperkritikusan
néznek elöljáróikra. Ez jól megmutat- mert egy a ti Mesteretek!” Ennek a
kozik azon, hogy milyen botrány lett mondatnak talán az az alapja, hogy az
abból, hogy országgyűlési képviselők emberek „testvérek” a bűnben is. Ez
traffipax-blokkolót szereltettek az autó- esetben jobb, ha inkább nem akarnak
jukra. Ez ugyanis nem ütközik semmi- egymás tanítói lenni, mert inkább a
rosszra tanítják egymást. De meg is lelyen törvénybe és sokan felszehet fordítani a gondolatot: aki a
reltetnek ilyet, de amikor azt
többiek mestere akar lenni, lehalljuk, hogy politikusok, álgyen feddhetetlen!
lami vezetők teszik, jobban
Azért legyünk kicsit elnézőek
felháborodunk. Hiába, az elölis az elöljárókkal szemben! Nem
járóktól jobban elvárjuk, hogy
csak azért, mert ők is „testvéretartsák meg a törvényeket és
ink”, hanem azért is, mert aki
etikai alapelveket, mint saját
hatalmat kap, az sokkal namagunktól.
gyobb kísértésnek van kitéve. Ha elbuVagy mégsem? Amikor arról hallunk, kik, ne hagyjuk szó nélkül, viszont ahehogy újabb politikust tartóztattak le lyett, hogy még bele is rúgnánk, inkább
korrupció miatt, nem háborodunk fel igyekezzünk felsegíteni!
igazán, inkább csak akkor, ha a másik
Minél nagyobb rangunk, beosztáoldalon áll, mint mi. Inkább jólesően sunk van, annál alázatosabbak legyünk,
nyugtázzuk, hogy ő sem jobb nálunk, hiszen „aki megalázza magát, azt felcsalja az adót, elfogadja a kenőpénzt, magasztalják”. És törekedjünk jó példát
ügyeskedik az ismerőseivel. Ez talán mutatni, akár elöljárók, akár alattvalók
még rosszabb, mint amikor felháboro- vagyunk!
dunk, ezt nevezi a Szentírás botránkozAttila atya
Olvasmány – Mal 1, 14b–2, 2b. 8-10 – Vajon nem egy Atyánk van-e mindnyájunknak?
Olvasmányközi ének: 130. zsoltár
Válasza: Őrizd meg lelkemet * a te békédben, Uram!
Szentlecke – 1Tessz 2, 7b–9. 13 – az apostol gyengéd szeretetéről tesz tanúságot
Evangélium – Mt 23, 1-12 – engedelmeskedni fontos, a rossz példát követni nem szabad!

Az elöljárók felelőssége
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Hála – Eukarisztia

(egy operáció margójára)

Pénteken délután érkeztem haza a
Budai Irgalmasrendi Kórházból, ahol kilenc napot töltöttem az ortopédiai osztályon. Csípőprotézis-műtéten vagyok túl.
Tanulságos, élményekben nagyon gazdag,
bő egy hét van mögöttem, amelyről csak
a hála szavaival szólhatok.
Mindenek előtt hála a Jóistennek a
gyógyító szeretetért és minden velejáró
szenvedésért, örömért, sikerért, megpróbáltatásért. Nagyszerű kezekbe adott, főleg dr. Lakatos Tamás tanár úr személyében, aki a sebészeti beavatkozást végezte.
Megindító volt a nővérek jóindulata (minden beteg felé), akik között olyan is volt,
aki fél óránként ott állt az ágyunk mellett,
még éjszaka is.
Hála a betegtársakért, különösen is dr.
Havas Imre ny. körzeti orvosért (Havas
József piarista atya testvére), aki türelmével, buzgó, imádságos lelkületével, kedves
humorával, mindig figyelmes szeretetével
nagy lelki példát és erőt adott nekem is. Ő
84 évesen csak azért vállalta a műtéti beavatkozás minden nehézségét, hogy személyesen tudja ápolni továbbra is négy
éve fél oldalára lebénult feleségét, akivel
jövőre lesznek 60 éves házasok. Jutalmazza meg őket töretlen hitükért a gondviselő
Isten!
Hála a sok látogatóért, házaspárokért,
ifjúsági hittanosokért, Attila atyáért, ismerősökért, barátaimért, akik jelenlétükkel
tanúságot tettek betegtársaim előtt Krisztus tiszta szeretetéről. A betegek meg is
jegyezték: „Milyen érdekes, mennyire jólelkű emberek jönnek meglátogatni az
atyát!” Talán valahol éppen itt kezdődik a
manapság annyira emlegetett „új evangelizáció”.

Hála a sok imáért, üdvözletért, SMSért, telefonért, rám gondolásért, melyek
segítettek elfogadni szeretetből mindent,
ami egy ilyen állapottal együtt jár.
Legszebb lelki élményeim közé tartozik, hogy szerdán már a járókerettel átsétálhattam a kórház kápolnájába, és
koncelebrálhattam a szentmisén. Az Eukarisztia a minden. Benne van Krisztus
áldozata, kínszenvedése, győzelme, és az
egész emberiség nevében kimondott hálája a Mennyei Atyának. Ezt, és a péntek
délelőtti szentmise alkalmait használtam
én is arra, hogy ott, az eukarisztikus közösségben ünnepeljem hálámat mindazok iránt, akikről említést tettem fentebb.
Jó találkozni az irgalmas Jézussal nem
csak beteget látogató papként, de meglátogatott emberként is. Neki, az irgalmas
és jóságos Istennek legyen dicsőség és hála mindenért!
Antal atya
Család Éve

A keresztény család
feladatai – Részesedés

az Egyház életében és
küldetésében – Hívő és evangelizáló
közösség (Familiaris Consortio 8.)
Amikor az Egyház az Isten Igéjét hirdeti, feltárja a család előtt mibenlétét és
feladatát. Ez pedig nem más, mint hogy
szentségekkel megerősítve befogadják
Krisztus szeretetét, és továbbadják azt
testvéreiknek. Mindennek közösségben
kell történni: a házaspárok egymásnak, a
szülők a gyerekeknek, és fordítva, a családok egymásnak hirdetik az örömhírt.
A családok Egyházon belüli hivatása
három elemű: hívő és evangelizáló, Istennel párbeszédben lévő, embereknek
szolgáló közösség.
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A család úgy teljesíti prófétai feladatát,
hogy befogadja és hirdeti az örömhírt.
Ennek első lépése a szentségi házasság,
ami önmagában igehirdetés, ennek közvetlen folytatása a közös élet Istennel való
megélése.
A családok különleges feladata a húsvéti szövetség szeretetének és örömének
sugárzása, az örökélet reményének hirdetése.
Ezen feladat elsősorban a gyermekek
felé kötelesség, hiszen a szülő az első és
mindenkori katekétája gyermekének. Ő
tanítja keresztet vetni, imádkozni, ő viszi
szentmisére, ő kíséri a szentségekhez.
A családon belül missziós lelkületre is
szükség van, hogy Krisztus jelenlétének
és szeretetének ragyogó jele legyen a távolállóknak.
Péter apostol gondolata szerint éljünk
úgy, hogy ha kérdezik, tudjunk beszámolni Krisztusba vetett reményünkről!
(1Pét 3, 15) Nagyon nagy szüksége van a
mai világnak az evangéliumi családok
példájára, ugyanakkor nagy szükségük
van egymásra is, hogy közösségben megerősítsék egymást!
VI. Pál pápa gyönyörűen fogalmazza
meg az evangelizációs hivatást:
„A család is, miként az Egyház, az
evangelizálás területe, ahol az Evangéliumot továbbadják, s ahonnét az Evangélium szétsugárzik.”
Szakácsné Ujházy Mária

„Aki zörget, annak ajtót nyitnak”
(Mt 7, 8)

Az egyik legszebb ünnep, mikor a
család új tagja a keresztség szentségét
megkapja. A kicsi új ember akkor még
nem is tudja, milyen kegyelemben részesült anélkül, hogy kérnie kellett volna. Van akinek ez csak felnőtt fejjel ada-

tik meg, van aki később látja meg az
ajándékot amit kapott és szeretné hitét
elmélyíteni, megélni.
Mi, akiket Attila atya terelget több
mint egy hónapja a hit útján, már felnőtt fejjel érkeztünk az ajtó elé. Hárman közülünk még nem részesültek a
keresztség szentségében, de az úton elindultunk. Engem sokszor megszólított az Úr az életem során. Volt, hogy
nem tudtam, máskor nem akartam
meghallani. Néha azt mondtam „majd,
majd” vagy „nemsokára” és „átgondolom”. De jött valaki, akivel sokat beszélgettem és volt egy pillanat, amikor
már nem tudtam azt mondani, „majd”.
Akkor már biztosan tudtam, hogy azt
az utat szeretném járni én is, amit Jézus Krisztus mutatott nekünk és kérni
fogom a keresztséget, hogy a hitben, a
hit segítségével élhessek.

Az október 25-i szentmisén, Szent
Mór ünnepén kaphattuk meg a befogadás jelét, hogy katekumenként járhassuk tovább a hit befogadásának útját.
Szent Mór tisztasága, alázatossága, Istenben való rendíthetetlen hite is példaként állt előttünk, amikor a hitet kértük és kinyilvánítottuk, hogy készek
vagyunk Krisztus útján járni, az ő tanítása szerint élni.
Hosszú út áll még előttünk. Köszönjük Attila atyának és kezeseinknek,
hogy ezen az úton segítenek minket.
Berzétey Klára
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Hirdetések

Hálásan köszönjük a kedves Testvérek adományait, melyet az elmúlt
vasárnapi gyűjtésen az Egyház miszsziós tevékenységének támogatására
adtak. Minden adakozónak Isten fizessen meg!
1.) Holnap, hétfőn este ¾6-kor ünnepélyes formában végezzük az utolsó
októberi rózsafüzér imádságot.
2.) Kedden, november 1-én Mindenszentek ünnepe lesz. Reggel 7-kor és
este ½7-kor lesznek szentmisék. Az esti
szentmise végén közös imádsággal emlékezünk elhunyt szeretteinkre. Mivel ez
az ünnep munkaszüneti nap, minél
többen kapcsolódjunk be közös imádságunkba!
3.) Szerdán, november 2-án Halottak napja lesz. Az esti ½7-es szentmisét
Albertfalva elhunytjaiért ajánljuk fel.
4.) Csütörtök elsőcsütörtök, este a
szentmisében papi hivatásokért imádkozunk és két szín alatt áldoztatunk.
5.) Másnap elsőpéntek lesz. Felkeressük idős és beteg testvéreinket a
szentségekkel. Este 8 órakor taizéi imaóra lesz a templomban.
6.) Szombaton az esti szentmise
előtt ¾6-kor elsőszombati rózsafüzér
imádságot végzünk a magyar családokért és az ifjúságért. Minél többen kapcsolódjunk közös imádságunkba itt a
templomban, vagy otthon egy tized rózsafüzér közös elimádkozásával!

7.) Jövő vasárnap elsővasárnap,
délután 4 órától csöndes szentségimádás lesz templomunkban.
8.) A hét jeles napjai: pénteken
Borromeo Szent Károly püspök, szombaton pedig Szent Imre herceg ünnepe
lesz.

Viccek helyett kórházi történetek

Éjjel két órakor belép a nővér a betegszobába. Antal atya félálomban megszólal: „Már reggel van? Fel kell kelni? Mosakodni kell?” A nővér így szól: „Nem.
Még éjszaka van. Atya, tessék csak pihenni és aludni tovább!” „Jó. Akkor hozza a kávét!” – mondta Antal atya. Másnap reggel a nővér azt mondta: „Maga
úriember! Ágyba kéri a kávét!” Antal
atya semmire sem emlékezett ebből.
Az idős doktortól megkérdezik betegágyánál: Mi a véleménye falujuk plébánosáról? A doktor kicsit elgondolkodik,
majd mosolygós tekintettel ezt válaszolja:
Az oltárnál korrekt, szépen is prédikál, de
azért vannak neveltetésbeli hiányosságai.
Antal atya

Nővér, menjen fel az Internetre a sebeszet.hu
oldalra és keressen rá a „teljes tanácstalanság”
kifejezésre!
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