IV. évfolyam, 10. szám, 2011. március 6. Évközi 9. vasárnap

A keresztény: sziklára épült ház

Mindennapi életünkhöz hozzátartoznak az építkezések: kisebb méretű
éppúgy, mint gigantikus nagyságú. A
krisztusi igazság megvalósul: biztonságos alap kell a hosszú fennmaradáshoz.
Ezért nem is szorul magyarázatra
Urunk példabeszédének képe. De annál
igényesebb a felvetés: mi a biztonságos sziklaalap? Nem elégséges arra hivatkozni, hogy az
Úr nevében prófétáltak, ördögöket űztek és csodákat tettek.
Ezekkel az Úrtól kapott hatalmukat próbálták igazolni. Ezek
olyan rendkívüli jelek, amelyeket közönséges halandó nem tud megtenni, csak az, aki valamilyen módon az
Úrhoz tartozik.
Mennyire megdöbbentő az Úr válasza: nem ismerlek titeket. Távozzatok,
ti gonosztevők! Ebből az elutasításból
érthető, hogy egészen másra van szükség. Meghallgatni az ő tanítását és szerinte cselekedni. Az élet tetteit nem

bontja le konkrét eseményekre. Ebből
látható, hogy mindenkinek saját személyére szabottan kell a krisztusi tanítást az életében megvalósítani. A keresztény ember ezért nem sablon-,
vagy tömegember. Mindenki más-más
adománnyal és képességgel rendelkezik. Ezt kell egyéni döntés alapján megtenni. Nem csak egy-egy alkalommal, hanem folyamatosan,
az élet folyamán.
A választás lehetősége mindenki számára fennáll. Ezért
következik az ellenpélda: van,
aki meghallgatja a tanítást, de
tettekre nem váltja. Nem volt
bátorsága a megvalósításra irányítani
figyelmét, így romhalmaz lett belőle.
El kell gondolkodni, hogyan rendeztük be az életünket. A keresztény ember nagy vigasza, hogy mindig van lehetősége javítani, újra kezdeni. Erre ad
jó lehetőséget a közelgő nagyböjti szent
idő mindennapi lehetőségeivel.
István atya

Olvasmány – MTörv 11, 18. 26-28. 32 – mindig a Törvény legyen szemed előtt!
Olvasmányközi ének: 30. zsoltár
Válasza: Légy oltalmazó sziklám, * én Uram, Istenem!
Szentlecke – Róm 3, 21-25a. 28 – az ember a hit által válik igazzá
Evangélium – Mt 7, 21-27 – hitünk legyen olyan, mint a sziklára épült ház!
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Heti bulvár

Autós üldözés a Bükköny utcában

Múlt szombat éjjel, nem sokkal azután, hogy hazaértem a budafokfelsővárosi farsangi bálról, éktelen motorbőgéssel egy autó húzott el az ablakom alatt. Felkaptam a fejemet, kinéztem, hogy ki lehet ez az állat, de csak
egy villanásnyira láttam. Az erkélyajtóhoz szaladtam, hogy legalább utánanézzek, ki tép ennyivel kis utcánkban, a
fekvő rendőrökön keresztül, de már
csak a csattanást láttam.

Pusztítás az Albertfalva utcában (fotó: MTI)

Az ámokfutó véleményem szerint
legalább százzal jött a Bükköny utcában
és pár méterrel a kanyar előtt kezdett
fékezni. Szerencsére nem próbált bekanyarodni, mert akkor a borulás miatt
sokkal nagyobb területen tarolja le az
épített és természetes környezetet, valamint nem biztos, hogy túléli. Pedig,
amint a képen látszik, úgy törte át a
harminc centis beton lábazatot a vaskerítéssel együtt, mint a benzinár a 400
Ft-os határt. Még az autó sem sérült különösebben.
Így viszont egy karcolás nélkül szállt
ki az autóból, mégpedig igen sietősen.
Az erkélyről még olyan érzésem volt,
hogy jobb, ha fogok egy kiskanalat és a
telefont, mert ezt a fickót a mentősök

csak apró darabokban rakják be a mentőbe. Gyorsan vettem cipőt és kabátot,
eközben meghallottam a szirénázást.
Na, ezt üldözték – gondoltam. Hamar
kiderült, hogy elbagatellizáltam a dolgot. Mire megtettem azt a kétszáz métert az Albertfalva utcáig, már 4-5
rendőrautó villogott a kerítésbe csapódott autó körül, a sárga mellényesek
pedig minden vezényszó nélkül sün
alakzatot formáltak az autó körül. A vezető meg sehol.
A rendőrök fel-alá rohangásztak
gyalogosan, autóval, keresték a sofőrt,
de hiába. Közben olyan izgatottan tárgyalták az eseményeket, mint egy gyakorlott katasztrófaturista. Elmondásuk
szerint a rendszám nélküli Vectra 160nal ment az M7-esen az üldözők előtt
Érd és a Balatoni út között. („Hm,
négykerekes – vizsgálgatták az oldalán
lévő feliratot – mekkora motor van ebbe’? Kétezres?)
Egy-két kései kutyasétáltató még
azt is hallani vélte a rendőrrádióból,
hogy a figura rablás után menekült.
Másnap délig kellett várni a sajtóhírre,
pedig a misék között az összes általam
ismert bulvárlap (bár ez nem sok) honlapját megnéztem. Valóban, a srác rablást követett el, hogy hol, mit, azt egyik
újság sem hozta. A szerencsés ütközés
és az ügyes menekülés után azonban
súlyos hibát követett el, igaz, ezzel
megerősített egy ősi elméletet: a gyilkos visszatér a tett színhelyére. Megkérte egy cimboráját, hogy ugyan, vinné már vissza Érdre, megnézné a helyszínelést. Az egyik helyszínelő meg
szépen felismerte és bevarrta, mint
anyuka a Teddy maci hasát.
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23 éves, egy darabig legföljebb csak rabszállítóban fog ülni (fotó: MTI)

2006 óta a sündőrök nincsenek a szívem közepében, de meg kell adni, ezt
ügyesen csinálták. Amiatt, hogy nem kapták el üldözés közben, egy csöppet sem hibáztatom őket, ez nem egy amerikai film
volt, hanem a magyar rögvalóság. Viszont
nem sérült meg senki, még a rendőrautókat sem törték össze (pedig szokták). Az
pedig, hogy egy fontos ügy miatt pillanatok alatt össze tudnak rántani 10-15 rendőrt, aki egyetlen bűnözőt üldöz, a rendőrség ütőképességét mutatja. Azt is meg kell
jegyeznem, hogy mióta Bató András a levelet írta a kerületi kapitánynak, sűrűn látjuk errefelé a járőröket, akik valóban élénk
érdeklődéssel figyelik templomunk környezetét.
Attila atya

Nagy evések hamvazószerda körül

A farsangtemetés időpontja és a farsang utolsó napja húshagyókedd.
Dalolni, táncolni azonban csak éjfélig
szabad, nehogy átlépjék az éjfélt, és így
hamvazószerda napján bálozzanak!
A hagyomány szerint húshagyókedden
tanácsos lemorzsolni a vetni való kukoricát és megmetszeni egy-egy tőkét a szőlő
négy sarkán. Ezen a napon még mindenki
jóllakhat farsangi fánkkal és kocsonyával.
Húshagyókeddet követi a hamvazó-

szerda, majd a torkos csütörtök.
Annak ellenére, hogy a húsvéti negyven napos böjt kezdetét jelentő hamvazószerdát követően ünnepeljük – ismét szabad volt húst fogyasztani, sőt bizonyos területen a csütörtöki torkoskodás „kötelező” volt, már csak a farsangi maradékok
elfogyasztása céljából is.
Húsvétig az utolsó alkalom a kiadós
étkezésre. További elnevezések: zabáló-,
kövér csütörtök, kisfarsang. Régen szokás
volt, hogy ezen a napon csak az asszonyok mulattak. Elmentek a borospincébe,
ettek-ittak, énekeltek, táncoltak.
Ha egy férfiember utánuk ment, őt
hazazavarták. Szóval az asszony mulatott,
a férfiember meg otthon ette a kefét meg
a maradékot.
Az, hogy a torkos csütörtök a hamvazószerda előtti vagy utáni csütörtök, komolyabb kutatást igényel. Számos európai országban (Olaszország, Lengyelország), hamvazószerda előtt tartják.
Kiss Beatrix
Képviselőtestületi hírek

Nyáron templomfestés

Február 28-án az Egyházközségi Képviselőtestület idei első ülésén egyhangúlag
elfogadta a plébánia 2010. évi zárszámadását és
2011. évi költségvetéstervezetét.
A tavasszal sorra kerülő templomfelújítási munkák koordinálására egy műszaki csoport alakult, amelynek tagjai dr.
Petrekovich-Perjés András, dr. Bató András, Kristóf József és Medgyessy Ferenc.
A templombelső renoválására beérkező árajánlatokról (amelyek a tetőszigetelésre, a belső tér festésére, és a lambériaborítás esetleges cseréjére vonatkoznak) a
Képviselőtestület március 23-án dönt.
Takácsné Kiss Anikó
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Hirdetések

1.) Hálásan köszönjük a kedves
testvérek adományait, melyet az elmúlt vasárnap a katolikus iskolák
megsegítésére adtak! Isten fizessen
meg minden jótevőnek!
2.) Az AKTK szervezésében dr.
Dormán György c. egyetemi docens
tart előadást: Molekulák özönében –
2011 a kémia nemzetközi éve címmel,
március 8-án, kedden este 6 órakor a
Don Bosco iskolában. Minden érdeklődőt szeretettel várnak!
3.) A héten hamvazószerda lesz. Ez
a nap a nagyböjt kezdete. Szigorú böjti nap. Ezen a napon tartózkodnunk
kell a húsétel fogyasztásától, valamint
a 18 és 60 év közöttiek csak háromszor étkezhetnek és ebből egyszer bőségesen. Hamvazószerdán a szentmisékben végezzük ünnepélyes formában a hamvazás szertartását, jövő vasárnap pedig a szentmisék végén hamvazunk.
4.) Nagyböjt idején 14 éves kortól
minden pénteken kötelező a húsételtől való tartózkodás.
5.) A nagyböjti szent időben minden
hétköznap reggel 640-kor közösen
imádkozzuk a reggeli dicséretet. Minden pénteken délután ¾6-kor közös
keresztúti ájtatosságot végzünk itt a

templomban. Szeretettel hívunk mindenkit ezekre a lelki programokra!
Csütörtökön este 8 órától mindenki számára nyitott karizmatikus imaóra lesz az alsó hittanteremben.

Viccek

A líbiai tévé kilátásba helyezte, hogy
amennyiben a lázadók nem adják meg
magukat, újra leadják Kadhafi beszédeit.
Felirat az Al-dzsazíra képernyőjén:
„Az Al-Dzsazíra nem közvetítheti Kadhafi beszédét, mivel a jogok a
MogaComedyéi” (egy egyiptomi szatirikus csatorna)
Kadhafi: „Ne bírálják az őrültségemet, ez minden, amim van!”
AFP, ABC News
– Hogy kell Kadhafit helyesen kiejteni?
– A 101. emeletről fejjel lefelé.

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 pénteken 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

