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HÚSVÉT

Kedves Testvérek!
Az egyházi év legjelentösebb ünnepeIaHúsvét. Az Úr
feltámadását' ünnepeljük, mely mindnyájunkat az új
életre, az istengyermeki életre való születésre is
emlékeztet. ürömmel kivánok boldog és áldott Hús-
vétot minden hivönknek.

Dr. Verbényi István
plébános

A legnagyobb és legfényesebb ünnepet üljük ma, azt,
~elyen az Úr feltámadott. Újjongva, de kegyeletes
lélekkel ünnepeljünk! Feltámadott az Úr s magával
együtt feltámasztotta az egész világot, mert el-
szakitva a halál bilincseit támadott fel. Nagy ke-
gyelmet kaptunk! Ebben mindnyájunknak legyen része
a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmével és embersze-
retetével, akivel az Atyának és Szentléleknek di-
csöség és imádás örök idökre. Amen.

Részlet Aranyszájú Szent János: Homilia a mi Urunk
Jézus Krisztus feltámadására.

Levelünk tartalma elé:
'Krisztus azzal bizta meg Egyházát, hogy örömhirét,
az evangéliumot hirdesse minden népnek. A hirdetés

'hatékonnyá csak a nevelés útján válhat. Ez az élet-
re SZÓlÓ keresztény nevelés elsösorban ~ családi
otthonokban történik, majd. kiegésziti és kiböviti
a katekézis, a rendszeres tan1tás és hitre valÓ ne-
velés. EgyházközségŰnk plébániáján Óvodás kortól
kezdve foglalkozunk a gyermekekkel. Ebben a leve-
lünkben erröl adunk körképet és néhány jótanácsot a
nevelés nehéz tudományához.



A KISGYERMEKEK HITTANJA
A gyermek a szülő szemefénye.A szülök fáradha-

tatlanul dolgoznak azért, hogy gyermeküknek szebb,
boldogabb életet biztosítsanak. Tudják, hogy szük-
sége van megfelelö gondozásra és nevelésre ahhoz,
hogy személyisége jól fejlödhesen.

Már születése elött gondolni kell arra, hogy
kedvezö hatások érj ék a magzatot. A születés e lsö
pillanatától pedig foglalkozni kell a kis gyermek-
kel. Ez azonban nem szorítkozhat csak a testi szük-
ségletek kielégítésére; a táplálkozás, az alvás
stb. biztosítására. Legalább olyan fontos a jó ér-
zelmi kapcsolat kialakítása a szülö és a gyermek
között. A szeretet a családban kezdödik, de nem
mindegy, hogy hogyan szeretjük gyermekeinket. Az i-
gazi szeretet nem lehet önzö, az mindig adni akar.
A szülöi szeretet is adáson alapszik.

A keresztény szülö kötelessége gyermekének hi-
tét megalapozni, átadni. A hitben való életre el-
sösorban a családi otthon neveli a gyermeket. A
családtól függ, hogy milyen lesz a gyermek elsö ta-
lálkozása Jézussal.

A kisgyermek leginkább utánzással tanul. Nagyon
fontos tehát a szülök példaadása. A katekizmus elsö
elemeit a szülök példája alapján ismeri meg a gyer-
mek.

Ebben a felelösségteljes munkában segíti az
egyházközség a szülőket azzal, hogy óvodás korú
gyermekek részére is rendszeres hitoktatatás folyik.

Nem is oktatás ez, hanem hitre nevelés alapjai-
nak a2elmélyítése: Amit a szülök otthon már elkezd-
tek, itt a hittanóvodában játékos formában, élmény-
szerűen tovább fejlesztjük. Igy a gyermekek már ó-
vodás korban megélik, hogy nem elszigetelt, elkülö-
nftett emberkék, hanem vallási közösséget alkotnak:
egyházközösséget, egyházat. Ennek a nagy közösség-
nek Isten az Atyja, mi pedíg mindnYájanegymás test-
vérei vagyunk.

Ez a kicsi gyermekkorban megkezdett közösségi
összetartozás és vallási élmények befogadása lehet
afelnött keresztény élet alapköve.
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1/ ~ , / 1-AZ ELSOALDOZOK TANITASA
Keresztény nevelésünk alapja a család. Igy a

hittan csoportokban csupán kiegészül a családban
folyó nevelés. Ezért tartom fontosnak az oktatás
mellett a szülökkel való kapcsolat épftését és a
család lelki életének segftését is.

Az elsöáldozásra készülök csoportjában 1988.év
szeptemberében 11 gyermek kezdte meg a munkát. Ké-
sőbb még többen csatlakoztak és fgy 27 gyermekkel
prÓbálunk Krisztus nyomába szegődni. Hála Istennek
lelkesen, okosan dolgoznak, egyre több baráti szál
is összeköti őket. Szeretném is, ha kis "közösség-
gé" formálódnának, akik majd a késöbbiekben is ösz-
szetartanak. Azért, hogy jobban megismerjük egymást
az elsö f~lévben 3 alkalommal mentünk szombat déle-
lőtt kirándulni. Emlékezetes volt az október
végi szentendrei kirándulás, ahol szülök és gyere-
kek számosan élvezhettük egyik szentendrei hittano-
sunk szüleinek vendéglátását. A Mjkulást és a Kará-
csonyt is családias ünneppé igyekeztem tenni, ahol
nagyon jól érezték magukat a gyerekek. Karácsonyra
kis szfndarabbal is készültünk, s megajándéko.ztuk
egymást.

A jövőben, hogy munkánk eredményes lehessen,
feltétlenül fontosnak tartanám a szülőkkel való
gyakoribb tal6lkozást, beszélgetést. Tapasztala-
tom szeint a legtöbb szülö is fgy látja, igénylik a
nevelési és hitbeli kérdésekről a beszélgetést, a
közös kirándulások és gyermekprogramok szervezését.
Sőt, a közös Szentfrás olvasás és imádkozás is egy-
re több szülőnek óhaja. '

Teremtsünk rá alkalmat, hogy minél több ima
csoport, Szentfrás kör alakuljon a szülők körében,
fgy tegyük még élőbbé plébánia közösségünk életét
és gazdagabbá' saját é s gyermekeink lelki életé_t!

Részlet Eva Petrik: Gyermekeimmel c. könyvéből:
Az orom nem nyüzsgő tevékenységben nyilvánul

meg, nem az állandó tréfás kedélyben. Az öröm alap-
magatartás, amely abból a biztos tudatból fakad,
hogy "jól megvagyunk egymással. olyannak fogadnak
el, úgy szeretnek engem a csa16dban, amilyen va-

.gyok." Ha a gyermek állandóan megéli ezt az oltal-
mazó örömet, akkor később is tudni fogja, hogy
Isten is elfogadta és szereti. Igy lesz az élet
vfdámságából, öröméből, derüs jámborság.
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HlTOKTATAS ES EMBERHALASZAT

Egyházközségünkben 1986-tól folyik olyan fiata-
lok hitoktatása, akik sokáig nem tartoztak az egy-
ház vonzáskörébe, akik nem hivö környezetböl jöt-
tek. Létszám szerint a felsö tagozatosok vannak
többen, de van néhány középiskolás is. Mi indokolja
ezt a munkát? Albertfalva nemrég még kisvárosias
település volt hagyományos vallásossággal, ám a
másfél évtizede kezdödött lakótelep épités által
végképp elért bennünket a fövárosi életforma. Olyan
tömegekkel szaporodott az egyházközség területén é-
lö lakosság, melyek magukon viselik a mai nagyvá-
rosi életforma minden negatív vonását. A látástól
vakulásig tartó munka, a megélhetés szintentar-
tásáért vivott küzdelem, vagy akár az újgazdag-
sághoz való ragaszkodás nem kedvez a családi élet-
nek, a gyermeknevelésnek és természetesen a keresz-
tény életnek sem. Nemcsak templomunk környékén a-
lakult ki ez a helyzet; alaposan megváltozott a ma-
gyar egyház bázisa mindenütt.

A lekipásztori munkának meg kell felenie a tár-
sadalmi környezet sajátosságainak, máskülönben az
igehirdetés az egyház egyoldalú monológjává válik.
Krisztus azt hagyta meg tanítványainak, hogy min-
denkinek hirül vígyék az evangélíumot. Nem eléged-
hetünk meg bizonyos problémátlan társadalmi rétegek
lelkipásztori "ellátásával", különben kereszténysé-
günk hangoztatásával önmagunkat álltatjuk. Egyház-
községünk kezdeményezésé kísérlet arra, hogy
nemzetközileg is egyik legelváltabb, legalkoholis-
tább és legöngyilkosabb magyar társadalmat hel~í
szinten, az adott szerény lehetöségekkel egy kicsit
közelebb vigyük Istenhez.

Hogyan alakultak ki ezek a hittan csoportok?
Kétféle kapcsolatfelvételí formát különböztetünk
meg. Egyrészt vannak szülök, akik az anyagi haj-
szában megmaradva, ha késön is, de mégis rábízzák
gyermekeiket az egyházra, míg ök maguk a legjobb e-
setben is csak félve közelednek a hithez. Talán
egyes esetekben Úgy is értelmezhetjük a hittanra
járatást, mint egyet a sok különóra mellett. A má-
sik kapcsolati forma a gyermekek önkéntességen ala-
pul, akik hittanra hívják barátaikat. A tapasztala-
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taim szerint ez utóbbiak, akik minden szülöi
kezdeményezés nélkül jönnek közénk, elkötelezetteb-
bek.(A csoport közel fele elvált szülök gyermeke.)

Az ilyen hittancsoportok hitoktatási problémáit
nézve két dologra kell tekintettel lenni. Egyrészt
az életkori eltérésekre, mert nagy különbség van
egy tízéves és egy tizenhat éves tanuló lelkivilá-
gában. A másik probléma a családok közötti kulturá-
lis, életformabeli különbség. Míg a hagyományos
vallásosságban élők közel azonos, konszolidált vi-
szonyokból jönnek, addig a tárgyalt csoportokban a
magas színvonalon élö értelmiségiektöl a deviáns
szülökig terj ed a skála. Ez szemé lyhe z szóló fi-
gyelmet igényel. A cél: elfogadható istenképet adni
egy elrontott világban.

Virt László

SZÜLŐK TALÁLKOZÁSA
A szülök kérésére 1988. év decemberében elkezd-

tünk találkozási lehetöséget nyújtani számukra. Ed-
dig három alkalommal jöttünk így össze. Továbbiak-
ban is havonta szeretnénk a szülök kívánságától
függöen hétfön este vagy szombat délután találkoz-
ni.

Célunk ezekkel az összejövetelekkel az, hogya
szülök kölcsönösen segítsék egymást, ismeretségek,
barátSágok jöjjenek létre a panel házakban sokszor
elszigetelten élö híveink között. A mai szülök
nagy része saját hibáján kívül hiányos vallási is-
meretekkel rendelkezik. Ha a hiányosságok pótlására
igény van, akkor ezek pótlását is szívesen vállal-
juk. A családi élet, a nevelés, a beiskolázás prob-
lémái is mind a beszélgetéseink témái között szere-
pelnek. Könyvkölcsönzésre is van lehetöség, értékes
mozi, színház, TV elöadásra hívhatjuk fel egymás
figyelmét. Kisgyerekes szülök kölcsönös segítség-
nyújtásra is van" lehetöség.

Szeretettel várunk következo összejöveteleinkre!
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IFJUSAGI KATEKEZIS

Ama ifjúsága a már több évtizedes szellemi és
lelki igénytelenségbe taszított társadalomban szü-
letett meg. Ez a korosztály az erkölcsi értékektói
megfosztott világunkban érkezett el a felnötté vá-
lás küszöbére. Istennek tetsző cselekedetekkel a
keresztény családon kívül csak ritkán találkozha-
tott. Ezért jOgos az aggodó kérdésünk: Vajon a ma
ifjúsága hogyan alakítja ki az Isten kinyilatkoz-
tatásán alapuló életvitelét?

Egyházközségünkben az erkölcstan tanításával
kívánunk segítséget nyújtani a fiataloknak
keresztény életük alakításában. Középiskolás korú
ifjúságunk az 1987/88-as tanévben megismerkedett
az erkölcsteológia alapfogalmaival, a leki ismeret,
a szabadakarat, továbbá a bün és az ellene való
küzdelem témakörökkel. Ezeken túlmenően az imád-
sággal. mint Istennel való személyes kapcsolatte-
remtéssel foglalkoztunk.

Ebben az 1988/89-es tanévben a II. vatikáni
zsinat "Az egyház és a mai világ viszonyáról" szóló
dokumentumának tanulmányozása keretében folyik az
erkölcstan oktatása. A katekéziseken vizsgáljuk az
ember helyét és feladtait a családi közösség. az
egyház és a nemzet keretein belül. A becsület és a
munka is szerepel a tanév megtárgyalandó témái kö-
zött. Részletesen foglalkozunk a házasság é~ a
szexualitás kérdéskörevel.

öröm középiskolás korú fiataljainknak a Mia-
tyánk kéréseiről szóló gondolatait. vagy egy- egy
kiselöadását meghallgatni, mellyel a társaikat, a
katekézis közösségét ajándékozzaK meg. Megdöbbentö
viszont, hogy az ismeretanyag memoriz61~&ra, rög-
zítésére milyen kevéssé törekednek. Vajon ez, csak
a mindennapi életben a körülöttünk lévö igény telen-
ségnek a következménye?

Bató András

Részlet Eva Petrik: Gyermeke imme 1 c. könyvéböl:
Nekünk felnötteknek is naponta kell keresnünk, ho-
gyan helyettesíthetjük az avult értékeket az élök-
kel. Olykor arra kényszerülünk, hogy hitünk egész
épületét újjáépítsük. Igy tehát teljesen világos,
hogy gyermekeinket nem nevelhetjük a "régi jó hit-
beli hagyományok" szerint. Sajátos utakat, új lehe-
töségeket kell keresnünk, és ez sok szülőt bizony-
talanná tesz.
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ESEMENYEK:

Március 31 és április 9. között a fiataljaink ró-
mai zarándoklata.
~prilis 16-án (yasárnap) al/2 9 órai s~entmisén
P. Rauch László pálos atya 40. éves papi jubile-
uma. Az Amerikában élő atya Albertfalváról szárma-
zik.
Április 23-án (yasÁrnap) al/29 órai szentmisén
elsőáldozás.
Április 29. és május 1. között pécsett tartják a
taizei közösség által szervezett ifjúsági imata-
lálkozót. Európa minden részérol érkeznek fiatalok
hazánkba erre az eseményre. Egyházközségünk fia-
taljaival ápriliS 29-én veszünk részt a találkozón.
Április 29-én és 30-án (szombat és vasárnap) e-
gésznapos szentségimádás tartunk templomunkban.
Május hónapban minden este 1/2 7 órakor litánia·
lesz a Boldogságos Szüz tiszteletére.
Máius 14-én pünkösd.
Május 21-én (vasárnap) Szentháromság ünnepe, egy-
házmegyei zarándoklat Máriaremetére. Az ünnepi
szentmise Máriaremetén 1/2 ll-kor kezdődik.
Május 21-én 6 órakor az Egyetemi templom ifjúsági
ének és zenekara tart hangversenyt és énekel az
esti szentmisén templomunkban. A közel száz tagú
ének és zenekar több külföldi szereplésen vett már
részt, és meghivást kapott a Szentatya lengyelor-
szági látogatásakor a varsói szentmisén való ének-
lésre.
Máius 28-án (vasárnap) Úrnapja, az Oltáriszentség
ünnepe. Templomunkban az ünnepi szentmise reggel
8 órakor kezdődik, a szentmise után körmenet.
JÚnius 4-én (vasárnap) délután 3 órakor tanévzáró
családi délután. Megemlékezés Márton Áron gyula-
fehérvári püspökrölpüspökszentelésének 50. évfor-
dulójáról.
JÚnjus 25-én (vasárnap) délután 5 órakor Ormai
Gusztáv atya aranymiséje lesz templomunkban.
Guszti atya pappászentelésének 50. évfordulóján
vele együtt ad·hálát az egyházközség, hiszen ebböl
30 esztendőt Albertfalván töltött.
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Gépszev VDG GT 89/106

örömmel szereztünk tu-
domást arról, hogy Fö-
tisztelendö Dr. Takács
N6ndor karmelita atya
személyében egyházme-
gyénk segédpüspököt ka-
pott. 1989. év február
11-én szentelte püspökké
Paskai László bíboros úro
A segédpüspök atya 1968-
tóI 1971-ig kántor-kar-
nagyként müködött Albert-
falván. Imáinkban kérjük
a Jóistent, hogy a reá
váró feladatok elvégzé-
séhez adjon Neki jó egész~
séget, erő t .

Teplomunk kórusteljáró-
jánál lévö szines üveg-
ablak rajzolata.
A rajzot Perjés Borbála
készítette.

l'
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