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A nagyapám azt is magyarázta,
hogy a kacsokat, azokat a hajtásokat,
amelyek az elágazásban nônek, le kell
vagdosni a szôlôrôl. A szôlôfürtöt táplálja a tôke, ne a leveleket, mondta.
Nem ô vette ezt elôször észre. Jézus is
felhasználja ezt a tapasztalatot: „(az

Gyerekkoromban elnéztem, ahogy a
nagyapám szôlôt olt. A jól termô szôlôtôrôl levágott egy venyigét és gumival
szorosan a rosszul termôre kötözte. Azt
mondta, ettôl majd az a szôlôtô is jól
fog teremni.
Atya) amely (szôlôvesszô) gyümölcsöt
Jézussal ez épp fordítva
hoz, megtisztítja, hogy még
van. Mi vagyunk a rosszul
többet teremjen”. Ez persze
termô, tökéletlen venyigék,
fájdalmas beavatkozás. De
amelyeket Jézusba oltanak és
szükséges. Inkább azt vagdossa
belôle táplálkozva tudunk bô
le rólunk az Isten, ami akadátermést hozni. Azonban míg a
lyoz minket a gyümölcsnagyapám szôlôvesszôi olyan
termésben, mint hogy minket
szorosan oda voltak erôsítve a
magunkat vágjon le, hogy azszôlôtôhöz, hogy nem tudtak
tán tûzre vessenek és elégesleesni, mi szabadon döntünk
arról, hogy Krisztusban maradunk-e. A senek minket.
A célunk és Isten célja is az, hogy
lelkünk nem nô úgy egybe Krisztussal,
mint a szôlôvesszô sejtjei. Krisztus gyümölcsöt teremjünk. Krisztus a kemindig meghagyja a szabadságunkat, gyelem kimeríthetetlen forrása. Csak
hogy elhagyjuk ôt, engedi, hogy meg- rajtunk múlik, hogy mennyire mélyen
lássuk, mire megyünk nélküle. A leg- növünk bele és mennyi kegyelmet szítöbb ember rájön, hogy Jézus nélkül vunk magunkba. „Aki bennem marad,
nem hozhat gyümölcsöt, vagy ha igen, és én ôbenne, az bô termést hoz.”
Attila atya
az igen rossz gyümölcs lesz.
Olvasmány – ApCsel 9, 26-31 – Szt. Pál Krisztus üldözôjébôl apostola lett
Olvasmányközi ének 21. zsoltár
Válasza: Dicsérlek téged, Istenem, * szent néped körében.
Szentlecke – 1 Jn 3, 18-24 – „ne szóval és nyelvvel szeressünk, hanem tettel és igazsággal”
Evangélium
Evangélium – Jn 15, 1-8 – Jézusba kell beleoltódnunk, ha termést akarunk hozni
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A hét szentje – május 11.
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honban. Amikor hazaérkezett, már
folyt az igazoltatás. Ennek befejeztével
Sára testvért, és több rejtegetett személyt a nyilasok el akartak vinni. Ezt
hallva, Sára testvér csak annyit mondott: „Igen. Halálommal és annak min-

den körülményével a te szent akaratodat akartam beteljesíteni!” A Duna-

partra vitték, a Szabadság híd alá és a
Dunába lôtték. Mielôtt a sortûz eldördült, Sára testvér szembe fordult velük,
letérdelt és keresztet vetett.
Az Úr elfogadta az áldozatot. A vértanú boldoggá avatása 2006. szeptember 17-én volt Budapesten.
Godányi Ákos

Kassán született 1899. május 11-én.
Tanítónôi oklevelet szerzett, könyvkötôként dolgozott, részt vett a kisebbségi
irodalmi és politikai életben. Újságíró,
író, lapszerkesztô volt.
Tíz évig harcolt a hivatása ellen, míg
1929-ben belépett a Szociális Testvérek
Társaságába. Az örök fogadalmat 1940ben tette le. Jelmondata: Alleluja! Íme,
itt vagyok, engem küldj!
Tudatosan akarta önszeretetét legyôzni és kialakítani az igazi alázatosságot.
Hangosan mondta egy keresztúti ájtatosság XII. állomásánál: Uram, halált,
nagy halált adj nekem! Életének felajánlására csak 1943-ban kapta meg az engedélyt. „Felajánlom magam mint a

Társaság áldozatát. Fogadd el az én halálomat minden fájdalmával együtt váltságul a testvérek életéért. Kíméld meg
ôket a megkínoztatástól, fenyegetésektôl, fôként pedig a hûtlenségtôl.”

1944. december 27-én Sára testvér
nem tartózkodott a Bokréta utcai ott-
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Milyen jó is volt nekem, amikor az
Országos Baleseti Sebészeten (OBSI)
infúzióval a karomban ágyhoz kötve feküdtem és akkor odajött hozzám egy
kedves hölgy megkérdezni, hogy szeretnék-e részt venni a vasárnapi
szentmisén a kórház legfölsô emeletén!
A többszintes OBSI-ban a betegeket
akár ágyakkal együtt is fel lehet tolni a
hatalmas
liftek
segítségével
az
istentiszteletre.
Erre gondoltam, amikor tavaly augusztusban kihirdették itt a mi templomunkban is, hogy a kórházlelkészség
a Szent Imre Kórház osztályaira önkéntes jelentkezôket keres hasonló feladatra, így jelentkeztem Antal atyánál.
Az ilyen több épületbôl álló kórházakban, mint amilyen a Szent Imre
Kórház is, a papok mennek a betegágyakhoz egyenként. Azokéhoz, akik
nem tudnak lejutni a kórház gyönyörû
kis kápolnájába és a kórházlátogatókon
keresztül kérik a találkozást egy beszél-
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getés, gyónás, áldozás vagy a betegek
kenete felvétele céljából.
Néha beviszek fohászokat, imákat és
kiadványokat magammal, hogy jusson
valami a többieknek is, akikkel idôhiány
miatt nem tudok beszélni, de rá kellett
jönnöm, hogy ezeket nem hagyhatom
ott csak úgy, beszélgetés nélkül, mint
egy szórólapot az asztalon. Mindennek
csak akkor van értéke, ha személyre
szól, és szeretettel adom egy beszélgetés
egy közös ima alkalmával. Az így átadott
szentkép biztosan bekerül az imakönyvbe.
Az önkéntesek csapata – Janig Péter
atya gondos irányításával – rendszeres
idôközönként találkozik. Megbeszéljük a
tapasztalatainkat és a problémáinkat.
Nagyon örülök, hogy a kórházlelkészségnek köszönhetôen már a Szent Imre
Kórház ágyhoz kötött betegei is beszélhetnek pappal, gyónhatnak, részesülhetnek a szentségekben és az én idôhiányos, de lelkes közremûködésemnek
köszönhetôen egy kicsit kevesebben
maradnak szótlanul, magányosan, a
kórházi ágyhoz kötve.
H. M.
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Egy nagyon szép és igényes fotókiállítás tekinthetô meg a fenti címmel a
Király utcai VAM Design Centerben II.
János Pál pápáról. A képeket a Szentatya
személyi fényképésze, Arturo Mari készítette.
A kiállítás képei különbözô témák
köré csoportosítva vannak válogatva.
Természetesen a magyarországi pápalátogatások nyitják a sort, kezdve azzal,
hogy a repülôgéprôl leszállva megcsókolja hazánk földjét. Találkozások Egy-

házunk és nemzetünk elöljáróival, kispapokkal, betegekkel, fiatalokkal…
Nagyon kedves, és hála Istennek,
elég hosszú az a szakasz, amely bemutatja azt a különleges kapcsolatot,
amely a gyermekekhez fûzte. Érzékelhetô a kicsinyekbôl áradó bizalom,
mintha magát az Atyaistent ölelnék át,
amikor hozzábújnak.
Kiemelendô a természet iránti szeretete. A szerzô elmondása szerint itt a
hegyek között, az erdôk mélyén tudott
igazán elmélyedni imádságaiban.

II. János Pál pápa és a gyerekek

Érdekes, tanulságos sorozat, amely
a „pápa arcait” mutatja: munka közben, imádság közben, beszélgetés közben, szentmisén az Oltáriszentséggel.
Bármit csinál, legyen az könnyedebb
vagy komoly dolog, a szeme mindig
mosolyog. Tükrözôdik benne Isten határtalan szeretete és irgalma, sugárzik
belôle az ô mély istenszeretete és emberszeretete.
Mindezt alázattal adja elô a mûvész,
úgy, hogy ne az ô szerepe domborodjék
ki, hanem a Szentatyáé.
A kiállítás június 2-ig van nyitva, és
csak itt kapható a szerzô könyve.
Mindkettôt – a kiállítást és a könyvet – erôsen ajánlom!
Szakácsné Ujházy Mária
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1.) Ma,
Ma, a délelôtt 10 órai szentmise
keretében lesz templomunkban
templomunkban az
elsôáldozás.
elsôáldozás 36 fiú és 34 leány veszi
magához elôször Krisztus testét és vérét, az Oltáriszentséget. Imádkozzunk
értük, hogy egész életükben hûségesen
kitartsanak Jézus szeretetében!
2.) Az AKTK szervezésében Lengyel
Zoltán
Zoltán,
ltán, a Hitelbank volt vezérigazgatóhelyettese tart elôadást Pénzügyi rendrendszer Magyarországon a kommu
kommunizmus
napjaitól a mai világválságig címmel
május 1111-én, hétfôn este 6 órakor a Don
Bosco iskolában.
3.) Május 1616-án ismét megrendezésre kerül az Élô rózsafüzér Budapest
körül. Albertfalváról a zarándoklatba bekapcsolódó csoport délelôtt ½1111-kor inindul a templom elôl és Kelenvölgyben
csatlakozik a Nagytéténybe tartókhoz.
Onnan még 12 km-es út Nagytétény,
Nagytétény
ahol este 7 órakor szentmisével
szentmisével zárul a
zarándoklat.
4.) Május 2323-án lesz a Vidámság
nap
napja a Don Bosco iskolában. A nap
folyamán véradás lesz az iskolában 101014 óráig.
óráig Minél többen vegyünk részt
benne! A véradók hozzák magukkal
sze
személyi igazolványukat
igazolványukat és TBTBkártyájukat
kártyájukat!
rtyájukat! Minden családot és
érdeklôdôt szeretettel hívunk!
5.) A novemberi bérmálásra május
3131-ig lehet je
jelentkezni a sekrestyében,
vagy a plébánián.

6.) A hét jeles napjai:
napjai hétfôn Boldog
Salkaházi Sá
Sára vértanú,
vértanú szerdán a
fatimai Boldogságos Szûz Mária,
szombaton pedig Nepomuki Szent JáJános vér
vértanú ünnepe lesz.
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Keresztelés: Kiss Gábor és Kiss Andrea: május 16-án 17 órakor.

VViicccceekk

Egy piros kis Polski áll meg RollsRoyce mellett a pirosnál. A vezetôje kikönyököl és átszól:
– Van hifi a kocsijában?
– Ez csak természetes – válaszol a
Rolls-Royce vezetôje.
– És minibár?
– Hát persze!
– És franciaágy?
A luxuskocsi tulajdonosa elszégyelli
magát, és elhajt az elsô szervizbe, ahol
beszerelteti a franciaágyat a kocsijába.
Egy hét múlva megpillantja a kis Polskit
egy parkolóban. Odamegy hozzá, és bekopog az ablakán:
– Van már franciaágy is a kocsimban!
– És ezért zavart meg zuhanyozás
közben?
Izgatott férfi telefonál a rendôrségre:
– Kérem, segítsenek! Ellopták a ház
elôl a kis Polskimat! Csak a takaróját
hagyták itt!
– Mondja – kérdezi a diszpécser –,
biztos benne, hogy jól kirázta azt a takarót?

Az Albertfalvi Plébánia heti kiadványa. Megjelenik vasárnaponként. Felelôs kiadó: Hollai Antal plébános. Szerkesztô:
Erdôs Attila káplán. Max. 700 karakteres rövid cikkeket, beszámolókat közösségi eseményekrôl, közérdekû programajánlókat, vicceket, de véleményeket
is várunk min
minden pénteken 16:00 óráig a hetilevel@albertfalviplebania.hu címen! HL online:
http://albertfalviplebania.hu/hetilevel. A kiadás költségeire kérjük, dobjon
dobjon a perselybe 10 FtFt-ot!
Plébánia: 1116 Budapest, Bükköny u. 3.  208-1279 iroda@albertfalviplebania.hu
Honlap: albertfalviplebania.hu

