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3

5

8

11

12

14

18

22

26

29

32

36

38

40

42

Tartalom



Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre – hangzik el minden
szentmisén az átváltoztatás szavainak mintegy záróakkord-
jaként. Ezt a jézusi mondatot többnyire úgy értelmezzük, hogy
az Úr parancsba adta tanítványainak: ismételjék meg újra és
újra e szavakat az idők végezetéig a kenyértörés közösségében.
Ami igaz is, hiszen ezek a Mestertől származó alapító igék
teszik lehetővé a szentmise megülését. De vajon csak erre
utalnak Jézus szavai?





2020-ban Magyarország ad otthont a 52. Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszusnak. Ehhez szeretnénk most egy
kicsit közelebb hozni a Testvéreket, az alábbi rövid
tájékoztatásokkal.













Az Albertfalvi Szalézi Animátorok a résztvevők számából
ítélve évről-évre egyre nagyobb népszerűségnek örvedve
foglalkoznak a gyermekekkel egyházközségünkben. Induló
rovatunk az ő tevékenységüket, és a mögötte lévő lelkiségüket
mutatja be.



Ki nem ábrándozik néha új otthonról vagy járgányról? Milyen
kellemes dolog zöldövezetben lakni, minden reggel
madárcsicsergésre ébredni, mindezt ráadásul úgy, hogy még
rezsiszámlát sem kell befizetni? A buszozás, villamosozás
helyett egy benzin nélkül üzemelő, környezetkímélő járgánnyal
suhanni? Ismerjétek meg Zoltánt, akinek mindez megadatott!





Egy estét beszélgettem végig az Ősházas családcsoportról a
Bató házaspárral: Mártival és Andrással. Megragadó
szívélyességük és vendégszeretetük mellett élvezet volt
hallgatni az albertfalvi családcsoportok hőskorának ma is
időszerű tapasztalatait.









Élménybeszámolóink az egyházközségünkben történt kereszte-
léseket, elsőáldozást és bérmélkozást elevenítik fel. Az érintet-
tek tansúgtételei mindannyiunkhoz szólnak.









Immár hagyományosnak számító cikksorozatunkban közössé-
günk papi, diakónusi hivatást választó tagjaival beszélgetünk
felszentelésük alkalmából. Ezúttal Szivák Tamás atyával
beszélgettem életről, családról, papi hivatásról – és a lézer-
gravírozó gépről.









Új rovatunkban plébániai közösségünk egy-egy tagjáról
próbálunk „arcképet festeni” szakmáján, hivatásán keresztül.
Nem csak mint dolgos keresztényt szeretnénk őket bemutatni,
hanem reméljük, hogy egy-egy ilyen hivatás megismerése
útmutatás lehet a polgári életben helyüket kereső fiataljaink
számára is.







Plébániánk egyik legrégebben működő közösségét, a Nyugdíjas
klubbot s annak jelenlegi vezetőjét szeretnénk bemutatni a
kedves híveknek. Sokunk számára talán rejtve van e kis
csoport élete.







Milyen gyorsan röpül az idő! Nem oly régen még az első,
beköszönő cikk tartalmán morfondíroztam, most pedig ismét
itt van a lehetőség, hogy pár történést megosszak Veletek az
elmúlt időszakból, illetve eljött az első alkalom, amikor a
testület tagjainak megismerésében tehetünk közösen pár lépést.













Örvendetes, hogy az elmúlt években több olyan könyv is
megjelent, mely Albertfalva históriájával vagy az albertfalvi
templommal, illetve az egyházközség történetével, életével
foglakozik. Ilyen pl. Sümegh László két könyve, az Albertfalvi
történetek és az Albertfalvi emlékképek. Cikkünkben egy újabb,
ilyen témájú művet mutatunk be.
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Szervezők: az Albertfalvi Szalézi Animátorok
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További információk: figyeld a templomi
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