IV. évf., 15. szám, 2011. április 10. Nagyböjt 5. vasárnapja

„Isten dicsőségére fog szolgálni”
(Jn 11, 4)

Jézus mondja ezeket a szavakat,
amikor barátjának, Lázárnak betegségéről értesül. A kétségbeesett, de bizakodó
testvérek küldik a hírt, hogy Jézus eljöjjön és gyógyítsa meg, akit szeret. A tanítványok, a barátok, a rokonok, de talán még mi sem értjük sem a szavakat, sem Jézus
késlekedését. Miért nem indul
azonnal? Miért nem mutatja
meg isteni erejét, melyet másokon oly sokszor gyakorolt?
Jézus nem gyógyítani, nem
csodákat tenni jött, hanem
azért, hogy kinyilatkoztassa Isten dicsőségét az emberek előtt. Isten dicsősége
nem a mulandóság jó sora, nem a szerencsés, viszonylagosan konszolidált
földi élet. Nem a kereszthordozás nélküli életforma. Hanem az élet győzelme a
halál felett, az örökkévalóság diadala a
mulandóságon, melyet saját szenvedésével, halálával és feltámadásával ragyogtatott föl és értetett meg velünk. És

bár feltámasztotta a már négy napja sírsírban fekvő, halott Lázárt, mégsem ez
a csoda, a lényeg és a tanúság a történetben, hanem az a csöndes vallomás,
mely Márta lelkéből és ajkáról fakadt:
„Igen, Uram! Hiszem, hogy te vagy a
Messiás, az Isten Fia, aki a világba jön”.
A mi életünkben is, talán nem is ritkán, találkozunk nehéznek tűnő,
fájdalmas tapasztalatokkal és
problémákkal. Hol a megoldás?
Jöjj, Uram és azonnal cselekedj?
Semmiképpen! Mert Jézus értünk
mindent megtesz, de helyettünk
semmit! De vajon megszólal-e a
mi szívünkben is, a legnehezebb
pillanatokban is, a hitvallás mindent
felülmúló, szelíd üzenete: „Igen, Uram!
Hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten Fia, aki a világba jön”? És ez a hitvallás valósítja meg a mi számunkra is
már itt a földön, és egykor az örökkévalóságban is az Isten dicsőségét. Nagyböjt arra való, hogy megerősödjünk
hitvallásunkban, mellyel Isten dicsőségét szolgáljuk.
Antal atya

Olvasmány – Ez 37, 12b-14 – Izrael feltámadása
Olvasmányközi ének: 129. zsoltár
Válasza: Az Úrnál az irgalom, * és bőséges a megváltás nála.
Szentlecke – Róm 8, 8-11 – aki lélek szerint él, azt feltámasztja Isten lelke
Evangélium – Jn 11, 1-45 – Lázár feltámasztása
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Skrutiniumok – számvetés a keresztség előtt

Egy kicsit hétköznapian fogalmazva:
célegyenesbe értünk. A katekumenátus
felkészülésünk utolsó előtti lépcsőfokán,
a skrutiniumon vehettünk részt április
3-án vasárnap, immár második alkalommal.

denkivel, elsősorban a gyermekeimmel
a kereszténységről. Felszabadultan tudunk a családban együtt imádkozni.
A skrutiniumok nagyon jó alkalmak
voltak arra, hogy a húsvéti keresztelkedésünk, elsőáldozásunk és bérmákozásunk előtt még elmélyülten, őszintén
megvizsgáljuk bensőnket, „rákészüljünk” az új, keresztény életünkre, amit
én személy szerint már nagyon várok.
Endrekovics Dorottya

Liszt Ferenc Via crucis c. művének előadása elé

A keresztelendők térden állva elmélkednek a
bűnről és az Isten irgalmáról

Be kell vallanom (talán katekumen társaim nevében is), nem vártam, hogy
felkészítésünk ilyen részletes, tartalmas
és mélyenszántó lesz. És, mint ahogy
Attila atya mondta, még mindig nagyon
sok mindent kell tanulnunk.
Én személy szerint keveset tudtam a
keresztény életről, azt gondoltam, elég,
ha vasárnaponként misére járok, néha
imádkozom és a könyvespolcunkon ott
van a Biblia. Nem értettem, miért kell
majd egy évig készülnöm arra, hogy
megkereszteljenek, hiszen a csecsemők
ezt majdnem feltétel nélkül megkapják.
Mostmár örülök a keddi hittanóráknak, annak a tudásnak, amit ez alatt a
pár hónap alatt megszerezhettem. Bátran forgatom a Bibliát, lelkileg feltöltődve jövök ki a templomból mise után.
Szívesen beszélek mindenkinek és min-

200 évvel ezelőtt, 1811. október
22-én született a Sopron melletti Doborján (ma Ausztria) községben a 19.
század egyik legmeghatározóbb jelentőségű szellemóriása, Liszt Ferenc. Már
igen fiatalon a zongora fölülmúlhatatlan mestere lett, de sikerei csúcsán
1849-ben mindenki számára váratlanul
felhagyott utazó-virtuóz életformájával
és Weimarban telepedett le. 1861-ben
Rómába költözött, ahol 1865-ben felvette a kisebb egyházi rendeket. Élete
utolsó harmadában tevékenysége három városhoz kötötte: Róma–Weimar–
Budapest. Élete végéig magyarnak vallotta magát, ő alapította a budapesti
Zeneakadémiát 1875-ben. 1886-ban a
németországi Bayreuthban érte a halál.
Liszt Ferenc 1878 szeptemberében
a Róma melletti Villa d’Estében értesült
a magyar Augusz Antal báró haláláról,
akihez több mint húsz éve szoros barátság fűzte. Mint minden hasonló alkalommal, a 67 éves Liszt ebben az
esetben is a komponálásban talált vigaszt. Az ebben az időszakban keletke-
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zett
művek
között
találjuk
a
vegyeskarra, szólistákra és orgonára
komponált Via crucist, mely még Liszt
kései, harmóniailag messze előremutató
művei között is feltűnően modern.
A ciklust bevezető tétel a Vexilla
Regis prodeunt (Királyi zászló jár elől,
keresztfa titka tündököl…). Ezt követi
14 tétel, melyek címei pontosan követik
az egyes stációkat, s melyek a keresztút
állomásait jelenítik meg zenei eszközökkel.
Liszt a Via crucis előszavában leírja,
milyen fontos számára a keresztúti ájtatosság szertartása: „A keresztút áhítata
igen elterjedt a katolikusok körében. A
templomok javarészének falain ott találjuk a keresztút tizennégy állomásának képeit, melyeket nagypénteken a
hívek a szertartást vezető pappal együtt
követnek végig. Magam is részt vettem
e szertartáson, mégpedig a római Colosseumban […] A zene itt következő
lapjain megpróbálom alázatosan kifejezni jámbor érzelmemet. O crux, ave,
spes unica! (Légy áldott, ó, kereszt,
egyedüli remény!)”
A Via crucis Liszt életében egyszer
sem hangzott el, ő azt soha nem hallotta. Ősbemutatójára 51 évvel később,
1929. nagypéntekén került sor Budapesten. Liszt Ferenc e kései remekműve
2011. április 19-én kedden hangzik fel
az albertfalvi Szent Mihály templomban,
az esti misét követően, kb. 19 órakor,
mely alkalomból nagy szeretettel várunk
minden lelkiekben elmélyülni vágyó érdeklődőt.
dr. Ludmány Emil

Tartós élelmiszer-gyűjtés

A Család Éve alkalmából a püspöki
kar felhívására az elmúlt két vasárnapon tartós élelmiszer-gyűjtést tartottunk.

Néhány adat a képen látható élelmiszerekről, amit kaptunk:
Liszt: 168 kg
Cukor: 162 kg
Száraztészta: 174 csomag (82 kg)
Olaj: 79 l
Rizs: 77 kg
Zöldség/gyümölcskonzerv: 113 db
Májkrémkonzerv: 124 db (12 kg)
Száraz sütemény: 50 csomag =11,5 kg)
Csokoládé: 4,6 kg
Fűszer: 50 csomag

Összességében mintegy 6%-kal több
élelmiszert kaptunk, mint tavaly. Ez az
áremelkedést is figyelembe véve jelentékeny növekedést jelent az adakozó
kedvben. Az adományokból csomagokat készítünk és a rászorulóknak folyamatosan kiosztjuk a szentmisék
előtt és után. Tudjuk, hogy adni mindig könnyebb, mint kapni, de kérjük,
hogy aki rászorul, legyen elég alázatos
és kérjen! A családtervezés ne fogamzásgátlás által történjen, hanem a segítség elfogadása által! Ne múljon egy
gyermek megszületése anyagi problémákon!
Attila atya
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Hirdetések

1.) Plébániai közösségünk nagyböjti
lelkigyakorlatát a héten csütörtökön,
pénteken és szombaton az este ½7
órai szentmise keretében tartjuk. Az
elmélkedéseket dr. Egri László, a Budapesti Egyetemi Lelkészség állandó
diakónusa, sebész főorvos mondja a
család sajátos küldetéséről. Mindenkit
szeretettel hívunk. Minél többen vegyünk részt a lelkigyakorlaton és használjuk fel a húsvéti szentgyónás lehetőségét.
2.) Szombaton lesz a templomkert
tavaszi nagytakarítása. Szeretettel hívunk minden segíteni szándékozót reggel 9 órától.
3. Jövő vasárnap Virágvasárnap, a
nagyhét kezdete lesz. A 10 órai szentmise kezdetén a templom előtti téren
végezzük a barkaszentelést, utána ünnepélyes bevonulás Jézus jeruzsálemi
bevonulása emlékére.
4.) Április 25-én, Húsvéthétfőn este
7 órától locsolóbált szervez a Budafok–
Felsővárosi Plébánia, melyre a kerület
többi plébániáit is szeretettel meghívja.
A belépő felnőtteknek 500 Ft , gyerekeknek 200 Ft. Információk a plakáton olvashatók.
5.) A szent sír és a húsvéti oltár díszítésére szánt adományokat a sekrestyében gyűjtjük. Bizalommal kérjük segítségüket!

Anyakönyvi hírek

Temetés: Lengyel Mária, április 13.
16 , Albertfalva, Szt. Mihály templom
30

Vicces bölcsességek nagyböjtre

Ne várd meg, hogy a halottas kocsi
vigyen el a templomba!
Nehéz megbotlani, amikor térden
állsz.
A tiszta lelkiismeret könnyűvé teszi
az álmot.
A bűn zsoldja a halál. Igyekezd
megbánni őket fizetésnap előtt!
Sose vedd fel az ördögöt, ha stoppol! Mindig vezetni is akar!
Isten csak a knee-maileket válaszolja
meg (ejtsd: ní; knee=térd)
Nagyböjtben a hamburgerről, vagy
az alkoholról mondjak le? Nehéz kérdés…
Idén nem mondok le semmiről
nagyböjtben. Ez biztosan sikerülni fog!
Két hölgy ül a diétás tanácsadás várótermében. Kijön az asszisztens egy
csontvázzal. Így szól az egyik nő a másikhoz:
– Itt aztán ugyancsak komolyan veszik a diétát, gyerünk innen!

Sajnálom, hölgyem, Jézus feltámadása csoda
volt, nem a temető szolgáltatása!

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

