I. évfolyam, 2. szám, 2008. november 2. Halottak napja

A János-evangéliumban az evangélista továbbítja felénk Jézus megnyugtató szavait, hogy feltámaszt majd bennünket az utolsó napon, és nekünk
ajándékozza az örök életet. Ennél a
pontnál azonban meg kell állnunk. Halottak napján mindenekelôtt a halálra
kell gondolnunk és nem az életre. Húsvét a feltámadás ünnepe, Mindenszentek az örök boldogság
ünnepe. Halottak napja nem
ünnep, hanem emlékeztetô
arra, hogy a feltámadás és az
örök élet kapuja a halál, amely
könyörtelenül vár bennünket.
Ennek nem lehet örülni.
Valamikor a halál gondolata erôsebben
jelen volt a szentbeszédekben éppúgy,
mint a liturgiában. A gyászmiséket fekete miseruhában mondta a pap, ami utalás volt a halál komolyságára. Ma a halálról ritkábban beszélünk, ha igen, akkor is igen tompított hangnemben. Inkább a feltámadásról, az örök életrôl
igyekszünk elmondani valamit a gyászoló családtagoknak, semmint a halál
komolyságáról beszélni.
Pedig a halál igen komoly valóság.
Korunk egyik nagy teológusa mondta,
hogy gyanúsnak tart minden olyan kijelentést, miszerint valaki nem fél a haláltól. Szerinte az illetô nem sokat értett

meg sem a kereszténységbôl, sem a halálból. Így érvelt: ha az én Uram, Jézus
Krisztus elszenvedte a halálfélelmet,
akkor a halál a legtragikusabb valóság,
mert minden emberi értékünk megsemmisítése. E valóság komolyságából
semmit sem vesz el a feltámadásba vetett hit. A megfigyelések arra utalnak,
hogy nem minden hívô képes Istenbe
vetett mély hittel elfogadni a
halál gondolatát, igen gyakran
csak az elkerülhetetlen valóságba
való belenyugvásról van szó.
Az Úr Jézus nem szüntette
meg a halált. A halál megmaradt
megfejthetetlen, ijesztô titoknak.
De ez a titok másként nézett ki Jézus
halála és feltámadása elôtt és másként
utána. Jézus nem törölte el a halált, de
új tartalommal töltötte azt meg: saját
halála révén belevitte a halálba a szeretetet. Ezért a halál, amelynek önmagában nincs semmi értelme, olyan valósággá vált, amelybe beköltözött a szeretet. Halottak napja ezért az élet és a halál, a bûn és a szeretet, az ember és az
Isten titkának találkozási pontja.
Szentmártoni Mihály S. J. (VR)
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Segítség! Help! Hilfe! Au secours!
Újságunk egész jól indult. Kaptunk
egy lestrapált, de amint látszik,
tökéletesen mûködô színes nyomtatót,
hozzá festéket, hamar elkészült az újság
sablonja a stílusokkal, könnyen került
bele cikk is – az elsô két számba még
legalábbis – egy dologra nem
gondoltunk: a nyomtatóból kijövô
többszáz lapot félbe kell hajtani, úgy
lesz belôle újság. Ez pedig nem kis
munka. Kérjük, aki teheti, jövô
szombaton du. 4-re jöjjön a plébániára
egy kis kalákamunkára!
Szerkesztőség

Mindenszentek és Halottak napja

kéletes, igaz embernek” emléknapjává

tette. IX. Gergely pápa (827-844) helyezte november 1-re az ünnepet,
amely ma a liturgikus év egyik fôünnepe.
Az elhunytak iránti tisztelet
egyidôs magával az emberiséggel. A
liturgikus megemlékezésrôl Tertullianus (+240) megemlíti, hogy a mennyei
születésnap
évfordulóján
az
Eucharisztia ünneplésével emlékeztek
meg az elhunytról. A X. században a
Cluny-i bencés kolostor apátja vezette
be az elhunytakról való közös
megemlékezést. Ez nagyon gyorsan
elterjedt egész Európában. XV. Benedek
pápa 1915-ben adott engedélyt arra,
hogy ezen a napon minden pap három
szentmisét végezhessen az elhunytakért. Mi pedig imádságainkkal és
temetôlátogatásainkkal segíthetünk a
szenvedô lelkeken. Reménnyel töltsön
„bár
el
az
Egyház
fohásza:

megszomorít a halál kényszere, az ígért
örök élet megvigasztal minket”

A krisztuskövetôk hatalmas sokaságát állítja elénk a Jelenések könyvének
szerzôje, akik megtisztultak a Bárány
vérében. Keleten már 380-ban megünnepelték az összes vértanú napját, míg
nyugaton IV. Bonifác pápa vezette be.
609-ben megkapta az összes pogány isten tiszteletére épült római Pantheont
és május 13-án felszentelte Mária és az
Összes Vértanú tiszteletére. III. Gergely
pápa (731-741) a „Szent Szûznek, min-

den apostolnak, vértanúnak, hitvallónak
és a földkerekségen elhunyt minden tö2

(halottakról szóló I. prefáció).
Az elhunyt hívekért nyerhetô búcsúk:
A búcsú Isten színe elôtt a már
megbocsátott bûnökért járó ideigtartó
büntetések elengedése. A hívônek
teljesítenie kell a feltételeket, és
ezekben a napokban a megholtakért
ajánljuk fel. Az Egyház, mint a
megváltás szolgálója, Krisztus és a
szentek elégtételt nyújtó érdemeinek
kincstárából részesíti az elhunytat, a
tisztulásra várakozó lelket.
Teljes búcsút lehet nyerni, ha nov.
1-8 között a temetôt meglátogatjuk, és
imádkozunk a megholtakért, halottak
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napján ez elnyerhetô a szokásos feltételek mellett templom vagy kápolna meglátogatásával is.
dr. Verbényi István

Katekumenünk bemutatkozása
A katekumenátus elsô hivatalos
eseménye a befogadás, ebben részesült
keresztelendônk, Kollár Andrea kedden,
az esti misében.

Szeretnék rövid cikkemmel bemutatkozni. 23 éves vagyok, februárban költöztem Újbudára és szeptemberben jelentkeztem katekumenkurzusra, hogy
megkeresztelkedhessem, elsôáldozó lehessek és bérmálkozhassam.
Ezen a héten kedden tettük meg az
elsô komolyabb lépést a keresztelkedés
felé, a befogadó szertartást, melyre választanom kellett egy szent nevét is ke-

resztnévnek, mivel nincsen Andrea nevû szent. A választásom a XIX. században élt Soubirous Szent Bernadettre
esett, mert megfogott az életének a története, miszerint fiatalkorában látomásai voltak. Majd egy „ismeretlen hölgy”
mondta neki azt, hogy egy barlangban
kezdje el ásni (ahol forrás fakadt és a
mai napig ontja magából a vizet) és
építsenek oda egy kápolnát, melynél
miután megépült, sok csodás gyógyulás
történt. Késôbb abbamaradtak a látomások. Rengeteg szenvedést és megaláztatást kellett elviselnie (kivallatták,
hogy leleplezzék a „hazugságot”:
kérdezték,
vádolták,
csapdákat
állítottak), de ô továbbra is nyílt
egyszerûséggel
és
ôszinteséggel
válaszolt a jó- és rosszindulatú
kérdésekre egyaránt élete végéig.
A szertartás elôtt nagyon féltem,
hogy sikerül-e találni kezest, aki ajánlhat engem a római katolikus kereszténységre, de szerencsére Attila atya segítségével találtam egy nagyon kedves
házaspárt, Juditot és Zoltánt, akik vállalták ezt a „feladatot”. A szentmise
közben tartottuk a szertartást, közvetlenül a szentbeszéd után. Rettenetesen
izgatott voltam, egész héten ezt a pillanatot vártam és persze izgultam, hogy
mindent jól csináljak. Kaptam egy Bibliát és megkentek a keresztség olajával.
Miután vége lett a szertartásnak, nagyon boldog voltam, hogy kijelöltek a
keresztségre és tovább mehetek utamon.
Kollár Andrea
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Hirdetések
1.) Ma, november hónap elsô vasárnapján délután 4 órától csöndes szentségimádás lesz templomunkban, 6 órától pedig közös ima. Aki teheti, ezekben
a délutáni órákban néhány percre térjen
be imádkozni az Oltáriszentség elôtt!
2.) Az AKTK szervezésében Abdul
Fattah Munif úr és Tóth Zsolt Ipoly O.
Cist. atya tart elôadást: „Az iszlám vallás
és a kereszténység” címmel november
6-án, csütörtökön délután 6 órakor a
Don Bosco iskolában. Minden érdeklôdôt szeretettel várnak.
3.) A héten elsôpéntek lesz. Felkeressük idôs és beteg testvéreinket a szentségekkel. Este 8 órától virrasztó Taize-i
imaórát tartunk a templomban.
4.) A hét jeles napjai: kedden
Borromeo Szent Károly püspök, szerdán pedig Szent Imre herceg ünnepe
lesz.

Anyakönyvi hírek
Szabó Imre temetése november 6.
csütörtök 1030 Farkasrét-alsó temetô.

Viccek
– Kisfiú, ne menj át a tiloson, mert felírlak! – szól rá a rendôr a gyerekre az útkeresztezôdésnél.
– Az nagyobb baj lesz, ha a bácsit írja
fel az apukám!
– Miért, mi az te apukád?
– Sírköves.

A gazdag ember meghal, és feljut a
mennybe. Szent Péter fogadja a kapuban, majd végigvezeti egy hosszú utcán, ahol rengeteg gyönyörû palota sorakozik. Az utca végén áll egy kis rozoga viskó. Így szól Szent Péter az öreghez:
– Ez itt a te házad, itt fogsz ezután
lakni.
– Hogyhogy nekem csak egy vacak
kis kunyhó jut, mikor mindenki olyan
szép nagy házban lakik itt? – kérdezi az
emberünk.
– Hát, abból a pénzbôl, amit eddig
felküldtél, erre futotta.

A jámbor hívô meghal és érdemeinek
megfelelôen a mennyországba jut. Szt.
Péter körbe vezeti. Mutogatja neki:
– Itt vannak a reformátusok. Itt vannak a mohamedánok. Itt vannak a
buddhisták.
– És ott a fal mögött kik vannak? –
kérdezô a frissen üdvözült.
– Ott vannak a katolikusok, hogy azt
higgyék, csak ôk üdvözültek.

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, közérdekû programajánlókat és vicceket
várunk minden pénteken 16:00 óráig a hetilevel@albertfalviplebania.hu címen!
Elérhetôségek: 1116 Budapest, Bükköny u. 3.
208-1279 iroda@albertfalviplebania.hu
Honlap: albertfalviplebania.hu
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