IV. évfolyam, 21. szám, 2011. május 29. Húsvét 6. vasárnapja
pasztalatokra épülő megismerés. Ezért
A tanítványaitól búcsúzó Jézus föltár- nem válik unalmassá. Nem csak Jézus
ja előttünk a mai evangéliumi szakasz- tanítása az istenismeret bennünk, haban a szeretet benső szerkezetét. Mi nem személyes életünk tapasztalatai is.
Isten bennünk lakása. A legbiztosabb
gyakran csak a felületet, a szeretet érzelmi tapasztalatát keressük, azt a hártya szeretetvalóság. A vértanúk szeretete ebvékony látszatot, amely fölemelő élmény, ből táplálkozik. Nem az alkalmas körüls talán éppen ezért van annyi csalódás az mények, hanem Isten állandó jelenléte
adja a lehetőséget a legnagyobb
életünkben.
szeretetre.
Jézus szeretetének lépései a
Végső soron pedig a Szentkövetkezők:
háromság
gyönyörűségének
Tartsátok meg parancsaimegtapasztalása Jézus által. Ő
mat! A szeretet tehát, az érteaz, akin keresztül mi is belépünk
lem és az akarat harmóniája,
a szeretet szentélyébe, hogy rámely a tettekben érik valósággá.
csodálkozzunk a valódi szépségTele van gondolkodással, döntéssel és elkötelezettséggel. Alapjai a re.
Ez a szeretet nem evilág könnyelmű
mélyben vannak, nem a felszínre épít. Ő
érzelemvilága. Nem elillanó érzések vális ezzel a szeretettel szereti az Atyát.
Találkozás az Igazság Lelkével. A hi- takozása. De életet átalakító erő. Olyan
teles szeretet mindig a Szentlélek műve találkozás Valakivel, amelyről Benedek
bennünk. Hiszen amikor szeretünk, nem pápa is írja: „életünknek új horizontot s
kevesebbet, mint Istent nyújtjuk a má- ezáltal meghatározott irányt ad”. (Deus
siknak. Jézus is így szeretett minket: föl- caritas est 1). A lecke nehéz, de aki feladja nekünk, bízik bennünk és abban,
tárta előttünk az Atya szépségét.
Istenismeret. Állandó, dinamikus, ta- hogy nem hátrálunk meg.
Antal atya
Olvasmány – ApCsel 8, 5–8. 14–17 – a szamaritánusok megtérése
Olvasmányközi ének: 65. zsoltár
Válasza: Minden föld Istent dicsérje!
Szentlecke – 1Pét 3, 15–18 – reményünk alapja Krisztus feltámadása
Evangélium – Jn 14, 15–21 – Jézus az utolsó vacsorán megígéri a Szentlelket

A szeretet iskolája
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Tanácsok sikeres pervitelhez

Gyakorló jogászok tudják, hogy a laikusok a különféleképpen viselkednek, ha
peres ügyük van: Egy (kis) részük komolyan veszi az eljárást, igyekszik megismerni a rá vonatkozó jogszabályokat és
azok ismeretében igyekszik megfelelően
alakítani az ügyét. Más (nagyobb) részük
csak a szabályok egy részét veszi tudomásul, azokat is környezetükből kiragadva a saját szája íze szerint értelmezi. A
tények közül csak azokról vesz tudomást,
amik az igazát erősítik. Az igazát cáfoló
tényeket először csak tagadja, később
szent meggyőződésévé válik, hogy azok
koholmányok és a démonizált ellenfél
(rosszabb esetben: a különböző világnézeti vagy faji alapon szervezett titkos
szervezet) összeesküvésének termékei.
Ha veszít, az rajta kívül mindenkinek a
hibája. A harmadik (szintén gyakori) típus nem vesz tudomást a perről abban a
meggyőződésben, hogy az így igazából
nincs. Mindhárom esetben lesz ítélet, azt
pedig mindenki maga el tudja dönteni,
hogy melyik típus tette a legtöbbet az
ügyéért.
Nekem is folyik egy perem már évtizedek óta. Szerencsés vagyok, mert ezt
tudomásul veszem, így nagyobb esélyem
van a győzelemre. Néha azon tűnődöm,
hogy tudok-e önmagam bírája lenni, kellő objektivitással kezelem-e a tényeket és
a szabályokat, így megfelelően alakítom-e
az ügyemet. Résnél kell lennem, minden
nap jól kell döntenem, mert a bizonyítási
eljárásra szabott határidő nagyon rövid.
Ebben a perben az ítélet elkerülhetetlen és azonnal végrehajtható. Fellebbezésnek pedig helye nincs.
dr. Bene Lajos

Sülve-főve

Csőben sült spárga
Hozzávalók:

1/2 kg (lehetőleg zöld) spárga
 5+2 dkg vaj
 5 dkg liszt
 5 dl tej
 2 tojás sárgája
 5 dkg reszelt sajt
 só
 cukor
 bors
 1 csokor petrezselyem
Elkészítés:
A spárgát megtisztítjuk – általában a
zöld spárgának elég az aljából egy 1 cmes darabot levágni, míg a fehéret legtöbbször hámozni is szükséges –, a sípokat levágjuk, a szárat 3 cm-es darabokra vágjuk. A szár darabjait hideg vízbe tesszük kevés sóval és cukorral, majd
forrástól számítva 5 percig főzzük, ekkor
hozzáadjuk a sípokat is, és további 5
percig főzzük. Ha kész, leszűrjük.
Eközben besamel mártást készítünk,
melyhez a vajat felforrósítjuk, hozzáadjuk a lisztet, és addig keverjük, amíg az
edény falától elválik. Ekkor felöntjük a
tejjel (könnyebb, ha forró tejet használunk, de ez nem kötelező), és habverővel
keverve addig főzzük, míg sűrű, krémes
állagú lesz. Ha langyosra hűlt, belekeverjük a 2 tojás sárgáját, sózzuk, borssal és
az apróra vágott petrezselyemmel fűszerezzük.
Egy tűzálló tálat enyhén kivajazunk,
majd elrendezzük benne a spárgát, leöntjük a mártással, és reszelt sajttal
megszórva 200 °C-os sütőben 20 percig
sütjük.
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Önmagában is fogyasztható, de párolt
rizst is adhatunk mellé köretnek.
Jó étvágyat!
Majerszky Zoltán

Folyik a templomfestés

Korábban már megírtuk a Képviselőtestület döntését, hogy idén kifestetjük
a templombelsőt. Ezt a Pulzus Zrt. ingyen vállalta. Igen, sem az anyagért,
sem a munkáért nem kértek pénzt!
Ezen kívül azt hiszem, a munkálatok a
templom normális működését is alig
zavarják, mindössze a kórust zártuk le,
amit a Testvérek megértéssel fogadtak,
ezt ezúton is köszönjük!

Család Éve

Ima a családért

Családunk története a Szent Domonkos Plébánia területén kezdődött. Szüleim ott ismerkedtek meg és kötöttek házasságot. Hatan vagyunk testvérek, ott
kereszteltek bennünket, és mi ott kötöttünk házasságot. A plébánia életében
mindnyájan aktívan részt vettünk.
A háború után a plébánia egyik fő tevékenysége a családok segítése volt. Ennek során a legkisebb öcsémmel, Kornél
atya patronálásával kerültünk Szombathelyre egy gyermektelen házaspárhoz
nyaralni. Itt tanultam az alábbi imát (már
65 éve), melyet attól kezdve az egész családdal esténként együtt imádkoztunk, és
azóta is imádkozom.
Ajánlom ezt a Család Évében
minden családnak!

Az egykori tabernákulum helyének eltüntetése

Már elkészült a templomhajó, a
szentély nagy része, hátravan még a kórus. Imádkozzunk a cég tulajdonosaiért
és dolgozóiért, hálából, hogy jótékonyságuk által újulhat meg templomunk
70. születésnapjára!
Attila atya

Szent József, a családok védőszentje, könyörögj érettünk!
Fövényesi Ervinné
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Hirdetések

1.) A héten elsőcsütörtök lesz. Az
esti szentmisében papi hivatásokért
imádkozunk és két szín alatt áldoztatunk.
2.) Másnap elsőpéntek, felkeressük
idős és beteg testvéreinket a szentségekkel. Este 8 órától taizéi imaórát tartunk a templomban.
3.) Szombat elsőszombat. Egész
napos juniális lesz a templomkertben a
családos közösségeknek és minden érdeklődőnek. Közös bográcsozás, szellemi és sportos játékok, beszélgetés, vidámság, déli harangszóra imádság. A
programok 9-kor kezdődnek, és este az
elsőszombati rózsafüzér imádsággal
zárulnak. Mindenkit szeretettel várunk!
4.) Jövő vasárnap elsővasárnap,
délután 4 órától csöndes szentségimádás lesz templomunkban.
5.) A hét jeles napjai: szerdán
Szent Jusztinusz vértanú, pénteken
pedig Lwanga Szent Károly és társai,
ugandai vértanúk ünnepe lesz.

– Mert elolvasta az utasítást a samponos üvegen: szappanozzon, öblítsen,
ismételje meg.
Nyolcadikos kislánynak meséli az
apja:
– Amikor én ilyen idős voltam, mint
most te, egy olyan teljesítményű számítógép, mint a mienk, akkora volt,
mint egy egész háztömb.
A kislány ránéz elkerekedett szemekkel:
– Úristen! Akkor mekkora lehetett
hozzá az egér?!
Az irodában az egyik alkalmazott hívja
az operátort:
– Kérem, segítsen! Amikor be akarok
lépni a programba, beírom a jelszavamat, és csak öt csillag jelenik meg a
képernyőn…
– Ez azért van, hogy ha valaki maga
mögött áll, ne olvashassa el a jelszavát.
– Jó, jó, de akkor is ez jelenik meg, ha
éppen nem áll mögöttem senki!

Anyakönyvi hírek

Keresztelés: Németh Adél, május
29. 1100
Temetés: Mihályffy Miklós György,
május 31. 845, Új Köztemető

Viccek

– Miért halt meg a programozó a
zuhany alatt?

Pontos címzés

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

