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Az üdvösség megszerzése

Nem véletlenül mondta Urunk ezt a
példabeszédet a főpapoknak és a nép
véneinek. Megbízhatónak és stabilnak
gondolták magukat, akik biztosan az
igazság alapján állnak, és nem térhetnek
helytelen útra. Nekik és sok mai kortársunknak szól a példabeszéd.
A mai élet bizonyítja, hogy
nem idegen a példabeszédben
szereplő szőlőmunkások gondolatvilága. A birtoklás vágya
fokozatosan öntötte el az
agyukat. Először elégségesnek
tartották, hogy a gazda szolgáit megverték, elriasztották, de
kifejezték, hogy nem tisztelik a gazda
tulajdonát. Döntő jelentőségű esemény
volt a gazda fiának a megjelenése. Számukra nem az elszámolás kötelezettségét jelentette, hanem a gonosz birtokszerzést. Igazságérzetük és becsületességük teljesen felmondta a szolgálatot.
Döntésüket pedig gyilkos tett követte.
A mai ember felfogásában is eluralkodik a birtoklás vágya. Látunk be-

csületesen dolgozó és küszködő embereket, de hányszor látunk olyanokat,
akik sikerük elérése érdekében semmitől sem riadnak vissza. Amikor egy-egy
esetről hallunk, megdöbbenünk azon a
találékonyságon, ahogyan tervüket végrehajtják. Mindezt abban a meggyőződésben teszik, hogy nem bukhatnak le,
mert olyan ügyesek. A napokban beszéltek arról, hogy ma
milyen gyümölcsöző disszertációk pénzért való megíratása.
Igaz, ezért több mint százezer
Ft-ot kell fizetni, de nem kell érte dolgozni. A következmény?
Az illetőt nem érdekli, hogy felkészültség hiányában nem fog megfelelni a rábízott feladatnak, és emberek
érdekei sérülnek.
A keresztény ember számára egy a
fontos: hogy becsületes szőlőmunkás
legyen, mert erre kapott meghívást
Urunktól. Az elszámoltatást nem fogja
elkerülni, csak a hűséges szőlőmunkás
juthat be az üdvösség honába.
István atya

Olvasmány – Iz 5, 1-7 – az Úr szőlőskertje
Olvasmányközi ének: 79. zsoltár
Válasza: Isten kedves szôlôje * az ô választott népe.
Szentlecke – Fil 2, 1-11 – Legyetek alázatosak, „Jézus Krisztus az Úr”!
Evangélium – Mt 21, 33-43 – a gonosz szőlőmunkások
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A hét szentje

Boldog Scheffler János

2011. július 3-án boldoggá avatták
Scheffler János vértanú szatmári püspököt, aki 1887. október 29-én született a
Szatmár megyei Kálmándon szegény
földműves családban. Vallásukhoz ragaszkodó szülei voltak.
A kiváló képességű fiatalember már hatodikos gimnazista korában elhatározta,
hogy pap lesz. Elöljárói a Pázmány Péter
Tudományegyetem Teológiai karára küldték, ahol szorgalmas tanuló volt. 1910ben szentelték pappá. Még a szemináriumban felfigyeltek tudására. Rövid ideig
volt káplán, majd két évre ösztöndíjat kapott Rómába és letette a kánonjogi doktorátust.
Szatmárnémetibe visszatérve a püspökségen kapott beosztást. A teológusok,
később a Királyi Katolikus Gimnázium tanára volt.
Nagymajtényi plébánosként (19231926) jelentős küzdelmeket folytatott a
román kormánnyal a katolikus iskolák
visszaszorítása és megszüntetése ellen.
Egyházkormányzati munkában segédkezett, tanított a teológián és a nővérek kiváló lelkipásztora volt több éven keresztül.
„Kettős értelemben akarok áldozópap
lenni: Krisztust feláldozó és önmagát
Krisztusért osztatlanul feláldozó pap.”

1940-ben kinevezték a Kolozsvári
Egyetem egyházjogi tanszékének élére.
1942-ben Szatmár püspökének szentelték. Ebben a Gondviselés irányító kezét
látta. „Főpásztorként nem méltóságban
és kényelemben akarok elöljáró lenni,
hanem a munkában.” Bérmált, lelkigyakorlatokat tartott és a papsággal találkozott.
Amikor a román kormány megkezdte
az egyház nyílt támadását, Scheffler János
nem vett részt a békepapi mozgalom
szervezésében. 1950. május 23-án kényszerlakhelyre vitték Kőrösbányára, teljesen
elzárták az egyházmegye vezetésétől.
1952. március 19-én koholt vádakkal letartóztatták és embertelen körülmények
között tartották a Jilava földalatti börtönben. Naponta órákat töltött elmélkedéssel,
imával. Tárgyalására már nem került sor,
mert a börtönben rosszul lett és ott is halt
meg 1952. december 6-án. Sírjának helyét a börtönlelkész megjegyezte, így 1965
őszén exhumálták és hamvait Szatmárra
hozták.
Tanúságtétele messze túlmutat egyetlen egyházmegye határain.(Erdő Péter
bíboros)
Godányi Ákos

Emlékkönyv templomunk felszentelésének 70. évfordulójára

Még tavaly hirdettük heteken át, hogy
akinek van régi fényképe, szentképe, emléklapja, dokumentuma templomunk
múltjáról, legyen szíves elhozni a plébániára, hogy a másolatát felhasználhassuk a
készülő
-ben. Sajnos csak nagyon kevesektől kaptunk. Kiírtunk egy
pályázatot is „Az én templomom” címmel, erre nem érkezett egy mű sem. Terveztünk még gyermekrajzversenyt is a
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templomról, ezt a tapasztalatok fényében
már ki sem írtuk.
Viszont néhányan igen lelkesen álltak
neki cikkeket írni, interjúkat készíteni.
Számos képet, dokumentumot is hoztak.
Ezekből és az Albertfalvi Helytörténeti
Gyűjtemény anyagából elkészült az
. Idősebb albertfalviak rég elfeledett emlékei elevenednek meg a kb. 100
oldal szövegben és több mint száz képben,
de a fiataloknak sem lesz idegen, amit
benne olvashatnak.

Október 5-én, szerda este, a búcsúi
nagymise után lesz a könyvbemutató, ahol
a könyvről, a szerkesztés műhelytitkairól
sok mindent megtudhatnak az érdeklődők, és ami a legfontosabb: mindjárt meg
is vásárolhatják az
-et! Ajándéknak is kitűnő!
Kérjük, hogy akik cikkírással, a szerkesztésben való részvétellel hozzájárultak a
könyv elkészültéhez, feltétlenül jöjjenek el,
hogy köszönetünk jeléül mindenki előtt
adhassuk át a tiszteletpéldányt!
Erdős Attila

Család Éve

A keresztény család feladatai:

Részesedés a társadalom fejlődésében
(Familiaris Consortio 7. rész)
A család a társadalom
első és eleven sejtje, alapját
képezi, hiszen tagjai családban születnek, és itt
kapják a szociális erények
első iskoláját. Ezek az erények pedig a
társadalom életének lelkét jelentik.
A család tagjai közötti kapcsolatokat
az „ingyenesség” irányítja és hatja át, így
lesz nagylelkű a szolgálat és szoros a lelki kapcsolat. Ezen alapon nyugszik,
hogy a család lesz forrása és leghatásosabb eszköze a társadalom emberibbé tételének, és hogy az erényeket kiemelkedő értékként őrizzék és hagyományozzák tovább.
A család társadalmi feladata révén arra hivatott, hogy gondoskodjanak arról,
hogy a törvények és intézmények támogassák és oltalmazzák a családok jogait.
Ahogy a család alakítja a társadalom
fejlődését, ugyanúgy a társadalomnak is
fontos feladata a családok oltalmazása és
tiszteletben tartása: adja meg mindazt a
gazdasági, társadalmi, oktatási, politikai
és kulturális segítséget, amivel feladatait
teljesíteni tudja.
A keresztény család mint kicsi egyház
az egység jele a világban, és arra hivatott,
hogy tanúja legyen Krisztus országának.
Hazánkban is és a világban is válságban van a család közössége, éppen ezért
kötelességünk jó példával elöljárni,
akármilyen kevesen vagyunk is! A sűrű
sötétségben egyetlen kis mécsesnek is
óriási fénye van!
Szakácsné Ujházy Mária
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Hirdetések

1.) Ma, október hónap első vasárnapján délután 4 órától csöndes szentségimádás lesz templomunkban, ¾6tól közös rózsafüzér. Aki teheti, ezekben a délutáni órákban legalább néhány
percre térjen be imádkozni az Oltáriszentség előtt!
2.) Szerdán, október 5-én, templomunk felszentelésének 70. évfordulóján,
délután 5 órakor közös imádság lesz
az 50 évvel ezelőtt elhunyt Doroszlai
Béla atya, templomunk első plébánosa
sírjánál a farkasréti temetőben. Találkozás ¾5-kor a temető főbejáratánál,
ahonnan közösen megyünk a sírhoz. Az
esti szentmisét követően kerül sor az
évfordulóra megjelent
bemutatására a templomban. Mindenkit
szeretettel hívunk az ünnepi eseményekre!
3.) A héten elsőpéntek lesz. Felkeressük idős és beteg testvéreinket a
szentségekkel. Este 8 órától virrasztó
taizéi imaórát tartunk a templomban.
4.) Október hónapban szeretettel
hívunk mindenkit a közös rózsafüzér
imádságra ide a templomba az esti
szentmisék előtt 6 órára, és buzdítjuk
főleg a családokat az otthoni közös
rózsafüzér imára!
5.) A jövő vasárnaptól kezdve a

Csillagtábort szervező animátorok vasárnaponként szeretettel hívják a 13
évesnél nagyobb fiatalokat változatos
témákból kötetlen beszélgetésekre a
templom alsó hittantermébe, az esti
szentmisék előtt egy órával, ½6-ra!
6.) Október 15-én lesz templomunk őszi szentségimádási napja. A
reggeli szentmise végétől az esti
szentmiséig lesz kitéve az Oltáriszentség. Kérjük, hogy azok a személyek és
közösségek, akik, illetve amelyek szívesen vállalnának félórányi imádságot a
nap folyamán, jelentkezzenek a sekrestyében, vagy a plébánián! Ezen a napon
lesz az egész napos családakadémia az
esperesi kerület hívei számára a Don
Bosco iskolában. Jelentkezni a sekrestyében, vagy a plébánián lehet. Részvételi díj 1 500 Ft , amelyből 500 Ft-ot a
plébánia vállal. Mindenkit szeretettel
várunk, különösen a családos közösségek tagjait!
7.) A hét jeles napjai: kedden Assisi Szent Ferenc szerzetes, szerdán
templomunk felszentelésének 70. évfordulója, pénteken a Rózsafüzér Királynője, szombaton pedig Szűz Mária
Magyarok Nagyasszonya ünnepe lesz.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés:
na, október 2. 1100.

Kovács

Dori-

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

