IV. évfolyam, 27. szám, 2011. szept. 11. Évközi 24. vasárnap
kor adjuk meg a feleletet, amikor felénk
Kétszer is elhangzik ez a szívből fa- szól a kérés egy másik embertől, a szolkadó kiáltás az evangéliumban. Először gatársunktól. Miért keményítjük meg a
annak a szolgának alázatos könyörgése, szívünket? Miért akarunk azonnal az
aki nem tudja megtéríteni tartozását igazság és az igazságosság álarca mögé
urának. Érti a szót és a kérés súlyát, bújni, hogy megmagyarázzuk makacsmert lehetetlen volt számára a tízezer ságunk és irgalmatlanságunk szégyenteljes valóságát?
talentum megfizetése. De nem
A
„hetvenszer
hétszer”
érti urának irgalmát, aki egyevangéliumi bölcsessége és paszerűen elengedte a felfogharancsa szeretne megéreztetni
tatlan tartozást. Nem érti az
velünk valamit abból, hogyan is
irgalmat, mert nem tud mit
tekint ránk Isten, amikor ezrekezdeni az általa kapott szadik ígérgetésünk és hűtlensébadsággal, és képtelen arra is,
günk után, ezeregyedszer is
hogy hasonló módon cseleszeretetével ölel magához. A takedjen. Másodszor a szolgatárs
kiáltásaként szólal meg a mondat, aki a pasztalatból megismert isteni szeretet
tízezerrel ellentétben csak száz dénárral iránti legméltóbb hála, ha érteni kezdjük Isten irgalmát és átragyogjuk azt
tartozott társának.
A példabeszéd mértéke jól érzékelteti egymás felé mindennapi emberi találtartozásainkat Isten iránt és egymás felé kozásainkban. Így leszünk mi is a megis. Mi is gyakran kiáltjuk Isten felé: váltás művének szolgái, akik az irgal„Légy türelemmel irántam!”. És talán masság cselekedeteivel Isten Országátermészetesnek is vesszük az ő irgal- nak építőivé és láthatóvá tevőivé vámas, mindig megbocsátó szeretetét. De lunk, az önzésében vergődő emberi vivajon értjük-e irgalmát? A kérdésre ak- lágban.
Antal atya
Olvasmány – Sir 27, 30 – 28, 7 – a düh, harag, gyűlölet helyett legyünk irgalmasak
Olvasmányközi ének: 102. zsoltár
Válasza: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.
Szentlecke – Róm 14, 7-9 – életünkben, halálunkban az Úréi vagyok
Evangélium – Mt 18, 21-35 – hetvenszer hétszer is meg kell tudni bocsátani!

„Légy türelmes irántam!”

IV./27.

Pro Ecclesia Hungariae

Bensőséges ünneplésre jöttek össze
a Püspökkari Irodaházban az itt dolgozók, a Titkárságon és a Katolikus Rádiónál dolgozó munkatársak, hogy István atya számukra mondott aranymiséjén részt vegyenek. Jelen volt nyolc
püspök atya, köztük Bosák Nándor püspök úr, aki a Liturgikus Bizottság elnöke. Ugyancsak ő mondta az evangélium
utáni homíliát, amelyben kiemelte,
hogy István atya szerteágazó munkájával mindig hűségesen szolgálta a magyar egyházat.
A szentmise után először Bosák
püspök úr köszöntötte István atyát. Kifejezte a Magyar Püspöki Konferencia
elismerését különösen a Liturgikus Intézet alapításakor és annak megszervezésekor tanúsított meghatározó munkájáért. Nem intézményt szervezett, hanem a liturgikus életet segítő Intézetet.
Szaktudására mindig számíthattak.
Ezért a Püspöki Konferencia úgy döntött, hogy „a Magyar Katolikus Egyházért végzett sokéves odaadó szolgálatáért, kiemelten a Magyar Liturgikus
és Egyházzenei Intézet megalapításáért
és vezetéséért” a Pro Ecclesia Hungariae (A Magyar Egyházért) díjat adományozza.

A meglepetésként ható bejelentést és a
díj átadását a jelenlévők nagy tetszéssel
fogadták. Majd a püspök atya bemutatta
az Intézet új vezetőjét, Kajtár Edvárd

atyát, a Központi Papnevelő Intézet
spirituálisát, akit a megkezdett munkát
tovább viszi. Felemelő pillanat volt,
ahogy István atya „kézfogással átadta”
az Intézetet utódának.
Az intézmények nevében Bajzáth
Eszter nővér megköszönte azt a papi
jelenlétet, hogy István atyához „mindig, mindennel be lehetett kopogtatni”.
Nem véletlen, hogy egyike volt az Irodaház közszeretetben álló személyeinek.
Az aranymisés áldás utáni fogadáson sokan személyesen is kifejezték köszönetüket. Így mindegyik püspök atya,
munkatársak, és kedves ismerősök is,
mint Hausknecht Irén a Don Bosco Iskola volt igazgatója férjével, és kedves
tanítványa Dr. Merkl Hilda a budakeszii Prohászka Gimnázium igazgatója. Tőlem többen megkérdezték: de azért az
Adoremust szerkeszti továbbra is? Halljuk a Katolikus Rádióban az „Élet
Krisztussal az Egyház közösségében”
hétfői előadásait? Amennyire ismerem
őt, a jó Isten segítségével biztosan
megteszi – válaszoltam.
Horváth Zsuzsa
Család Éve

A keresztény család feladatai

Familiaris Consortio
A nevelés (6. rész)
II. János Pál pápa 30
esztendővel ezelőtt írta
meg a családokkal foglalkozó
enciklikáját,
a
Familiaris
Consortiót. Ennek okán választotta a
magyar egyház az idei évet a család
évének. Télen elkezdtük, most folytatjuk a megismerkedést ezzel a dokumentummal. Már szóltunk a házasság-
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ról mint örök szövetségről és a keresztény házasság feladatairól. Nevezetesen
a családi közösség megvalósításáról, ill.
az élet szolgálatáról, ami elsődlegesen
az élet továbbadása, de a megszületett
életért felelősek vagyunk – nevelni kell.
A szülők nevelői feladata abban gyökerezik, hogy ők a Teremtő Isten munkatársai. Ez a feladat a házasság szentségében forrásozik, ami megszenteli
őket. A szentség ellátja őket a Szentlélek
ajándékaival, főleg bölcsességgel, hogy
kitartsanak a kereszténység örök értékei
mellett, ne sodorják el őket az evilági
élet múló hívságai. Mi több, a megkeresztelt gyermekekkel fokozatosan megismertetik az üdvösség misztériumát.
A család, mint a szeretet közössége a
szociális erények első és alapvető iskolája, ami az önátadásban jelenik meg. Önátadás a házastársak között, a testvérek
között, és a generációk között. Ilyenformán a gyermekek nevelése az egész
család együttes fejlődését eredményezi,
hiszen nem szóval történik, hanem jó
példával.
Ahogyan azt az Úr Jézus is tette:
elénk élte az evangéliumot szeretettel,
önmagát egészen odaadva.
Szakácsné Ujházy Mária

Ministránstábor – 2011

Idén is sor került július 5-9-én az országos szalézi ministránstáborra, melyet 1994 óta minden évben megrendeznek. Itt alkalom nyílik elmélyülésre
és versenyzésre, vidám együttlétre egyaránt. Sok helyről érkeznek versenyzők,
10–16 éves fiúk. Az egész tábort átfogó
versengés a Savio Kupáért megy, ami
idéntől egy kis szobor, amit minden évben a győztes visz haza. Pontokat fizikai

és ügyességi erőpróbákon és szellemi
vetélkedőkön
lehet
kapni.

Az albertfalvi csapat idén 8 fővel, és
3 vezetővel, és komoly szándékkal indult el. Az előkészületek nem voltak hiábavalóak, hiszen a szobor a sekrestyében van, egy évig biztos. Köszönjük
Antal atyának az anyagi támogatást, a
vezetőknek, hogy elvittek és felkészítettek minket. Várunk újabb ministránsokat, hogy a kupa jó kezekben maradjon
jövőre is!
Bató Mihály
A képviselőtestület hírei

Képviselőtestületi ülés

Az Egyházközségi Képviselőtestület
legutóbbi ülését, szeptember 5-én a közelgő templombúcsú ügyének szentelte. Kristóf József ismertette a Szent
Mihály napi jubileumi búcsú részletes
programtervezetét. A 70 éves évfordulóra egyházközségünk nem csak az elmúlt években megszokott programokkal készül. A jeles alkalomra megjelenő
Emlékkönyv előkészületeiről Attila atya
számolt be.
Sédyné Esztergár Klára iskolaigazgató tájékoztatta a testületet a Don
Bosco Iskola és Óvoda tanévkezdéséről.
Ebben a tanévben az óvoda 10, az iskola 20 éves fennállását ünnepli.
Takácsné Kiss Anikó
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Hirdetések

1.) A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Pro Ecclesia Hungariae Díjat
adományozott dr. Verbényi István atyának, a Magyar Katolikus Egyházért végzett sokéves odaadó szolgálatáért, kiemelten a Magyar Liturgikus és Egyházzenei
Intézet megalapításáért és vezetéséért. A
kitüntetést Bosák Nándor debrecennyíregyházi megyéspüspök, a püspöki
konferencia liturgikus bizottságának elnöke nyújtotta át az elmúlt héten, kedden. Imáinkkal és szeretetünkkel kapcsolódunk a köszöntőkhöz és Isten bőséges
áldását kívánjuk István atya életére és
további szolgálataira!
2.) Szerdán este 8 órától esperesi
kerületünk plébániáinak közös engesztelő keresztútjárása lesz a budafoki
Kálvárián. Találkozás Budafokon a Péter-Pál kápolnánál ¾8 és 8 között. A
résztvevők gyertyát hozzanak magukkal!
3.) A Család Éve keretében október
15-én, szombati napon plébániánk egész
napos családakadémiát rendez az esperesi kerület hívei számára. A házasság és
a családi közösség szentségéről lesznek
előadások. Részletes program olvasható a
plakáton, ill. szórólap elvihető a könyves asztalról. Jelentkezni a sekrestyében,
vagy a plébánián lehet. Részvételi díj
1 500,– Ft, amelyből 500,– Ft-ot a plébánia vállal. Az összeg ebédet is magában
foglal. Mindenkit szeretettel várunk, kü-

lönösen a családos közösségek tagjait!
4.) A hét jeles napjai: kedden Aranyszájú Szent János püspök és
egyháztanító, szerdán a Szent Kereszt
felmagasztalásának ünnepe, csütörtökön a Fájdalmas Szűzanya, pénteken
pedig Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök vértanúk ünnepe lesz.

Anyakönyvi hírek

Keresztelés:
Schörverth
Hen00
rik, szeptember 11. 11
Temetés: Vereckei Edit, szeptember
12. 1200 Szt. Gellért templom
Páger Istvánné, szeptember 13. 1245
Farkarét-alsó temető
Elek Sándor, szeptember 16. 900 Szt.
Gellért templom

Vicc

Fiú a lánynak:
– Szeretsz?
– Szeretlek – mondja.
– Akkor is szeretni fogsz, ha szegény leszek? – kérdezi a fiú félve.
– Akkor is és nagyon fogsz hiányozni – feleli a lány.
A férj és a feleség fekszenek az ágyban. A feleség odahajol a férjéhez:
– Karcsikám! Mondd nekem, hogy
szeretlek, angyalom!
– Szeretlek, angyalom!
– Most azt, hogy imádlak, aranyom!
– Imádlak, aranyom!
– Most mondj valamit magadtól!
– Aludj már, te hülye!
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