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1987; Husvét

Kedves Testvéreim, .
Kegyelemmel teljes Husvétot kívánok míndnyájötok-

nak.
Már másfél éve lettem a feltámadott Krisztus kegyel-

méből az albertfalvai hivek plébánosa. Ezalatt az elmult
másfél év alatt igyekeztelek Benneteket megismerni, azon-
ban személyesen kapcsolatot találnom nem sikerült mínd-
nyájótokkal. A kapcsolatteremtést különböz ö okok nehezr-
tették:

Egyrészt az, hogy számosan ~k olyan hivek, akik
az egyházközség közös otthonában, a templomban csak
néhány alkalommal fordulnak meg, esetleg egy temetés, ke-
resztelő alkalmával, Karácsonykor és Husvétkor. Mások
máshová járnak templomba és ezért az egyházközségünk,
templomunk életéről szinte semmit sem tudnak;

Örömmel kell azonban azt is megálfapítanorn, hogy
számosan vannak olyanok, akik otthonuknak tekintik az egy-
házközség templomát és szivesen, örömmel vesznek részt
annak életében: Idősekre és fiatalokra egyaránt gondolok,
akik akár különböz ö tevékenységükkel, akár adományaikkal
segítenek,

Ezzel az üzenettel kivánok szólni az egyházközaégünk
minden tagjához, azzal a szándékkal, hogy szorosabb és
személyesebb kapcsolatot tudunk kialakitani a jövőben. A
kapcsolat könnyitése érdekében tájékoztatást nyujtunk az
egyházközség rendezvényeiről, terveiről.

Kérem, legyetek öntudatos hivek, akik vállalják a vi-
lágban a keresztény küldetésüket. Dr. Verbényi István

plébános



Az egyházköz ségünk hat..r-at

Miért fontos, hogy az egyes plébániákhoz mely terüle-
tek tartoznak?

Többen tájékoz·atlanok és azt hiszik, hogy mindegy, ho-
va megyek, ha temetésről, keresztelésről vagy esküvör-öl
van szö, Nem igy van. A plébániáknak pontosan meghatar-o-
zott területük van falun, városon egyaránt. A Iefkípáezto-:
roknak csak saját területükön van illetékességük. Tehát füg-
getlenül attól, hogy valaki melyik templomba megy szentmí-
sére, melyik templomot kedveli, az a pl ébáníája, anová la-
kóhelye szerint területileg tartozik: Az egyik plébános pl:
nem esketheti meg a másik plébániához tartozó hiveket,
csak akkor, ha erre a jegyesek plébánosa engedélyt ad: De
ugyanigy van a temetéseknél, kereszteléseknél is: Ezért
fontos tudnunk, hogy melyek egyházköz.ségünk határai: Az
alábbi Budapest térképen részletesen, jól nyomon követhet-
j.tk egyházköz s égünkhatárait, melyet a következ ö utcák ha-
tárolnak: Solt utca, Kondorosi ut, Duna part, Mezőkövesd
ut, Forgalmi utca, Vasvirág sor, Novák Gyula utca: Ezek
határvonala a következ ö utcákat foglalja magában, melyek
egyházköes égünkhöztartoznak:
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Amit a keresztség szentségéről tudni kell •••

A keresztség az Ujszövetség első szentsége, amelyet
Kr-íaztus Urunk minden ember számára rendelt, hogy örök
életünk legyen. Tehát annak a hitnek a szentsége, amellyel
elfogadjuk Krisztus Evangéliumát:

A keresztség által Isten gyermeke, az Egyház tagja és
a Szentlélek temploma lesz a megkeresztelt ember; Ugyan-
akkor pedig a keresztség az a szentségi egyesitő kötelék,
amely fennáll mindazok között, akiket e szentséggel megje-
löltek.

Kiket lehet megkeresztelni?

Azokat a KISDEDEKET,akiknek keresztelését a .
SZÜLŐKvagy legalább az egyik azül.ö kéri: Ebben az ESetben
a szükök hite miatt keresztel az Egyház: Mivel a hit megvall
Iáaához tartozik a hit szerinti élet, ezért szükséges, hogy
a szül.ökházassága az Egyház szinte elOtt is ér-vényes le.,
gyen:

A szül.ök kérésére már Iskolába jár6 gyermekek megke-
resztelése is lehetséges, de csak megfelelő hittan-előkészi-
tés után:

FelnOtt ember is kérheti a keresztség szentségének fel-
vételét, de szintén csak megfelelő előkészület után:

A keresztelési szándékot a pl.ébáníánkell jelenteni: Plé-
bániánk csak az egyházközség területén alk6k megkereszte-
lésére illetékes;' Ha valaki máshol, akkor tőlünk, ha nálunk,
akkor az illetékes plébáníátöl kell a hozzájárulást kérni:

A keresztszülők segitik a azülöket keresztény nevelői
feladatukban: Ezért KERESZTSZÜLŐcsak az lehet, aki
1) részesült a keresztség szentségében, és elsőáldozáshoz
is járult; 2) katolikus Egyházhoz tartozzék és joga legyen a
keresztszülői tisztséghez (ha házasságban él, egyházi házas-
ság a is legyen):

A keresztelés időpontját kérjük, hogy két héttel a terve-
zett dátum elOtt jelezzék, hogy megfelelően felkészülhessünk:
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NAPTr,R

ÁPRILIS

9-l0-11-én (csütörtökön, pénteken és szombaton)
az esti szentmiséken lesz a NAGYBÖJTI lelkigyakorlat
l2-én (virágvasárnap) a 10 órai szentmisén barkaszentelés,
körmenet és passió
lü-án (nagycsütörtök) az Oltáriszentség alapitásának ünne-
pe. Este 7 órakor szentmise, majd éjfélig szentségimádás
l7-én (nagypéntek) délután 3 órakor keresztuti ájtatosság,
este 6 órakor nagypénteki szertartás (olvasmányok, passió,
egyetemes könyörgések, kereszt leleplezése és a szántáldo-
zás kiosztása)
IB-án (nagyszombat) délután 5 órakor husvéti vigilia szec-
tartása, szentmise, majd kb: 1/2 7-kor feltámadási kör me-
net
19-én (husvétvasárnap) Urunk feltámadásának ünnepe
25-én szombaton délután az elsőáldozók megujítják kereszt-
ségi igéretllket
26-án (fehérvarásnap) a 10 órai szentmisén a gyermekek
és fiatalok elsőáldozása
29-30-án (szerdán és csütörtönök) egész napos szentségimá-
dá s lesz. Al/27 órai szentmise után szentségkitétel, az
esti szentségbetétel után 7 órakor ünnepi seentmíae, Nyug-
dijas hiveinket a délelőtti órákra várjuk, hogy soha ne legyen
az Oltáriszentségben köztünk élő Krisztus egyedül

MÁJUS

Minden hétköznap esete 1/2 7-kor litánia a Boldogságos seüz
tiszteletére
Lü e én Husvét 4. vasárnapja, a papi és szerzetesi hivatások
;;;srr;apja: - "Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat
aratásába"
Utolsó héten: összefoglalók ahittancsoportokban
31-én Urunk mennybemenetelének ünnepe

JUNIUS

7-én (pUnkösdvasárnap) az Egyház születésnapja, a Szentlé-
lek eljövetelének ünnepe
14-én Szentháromság vasárnapja. Egyházmegyei zarándoklat



Máriaremetére
2l-én Urnapja, az Oltáriszentség ünnepe. A 8 órai szerrt-
mise után tartjuk az urna pi kör-menetet,' Körmenet után
csendes szentmise
29-én (hétfő) Szent Péter és pál apostolok ünnepe
A szentmisék rendje:' 1/2 7, 10 és este 7 óra

JULIUS
ő-r én csobánkaí zarándoklat
16-án Karmelhegyi Boldogasszony ünnepe

AUGUSZTUS

15-én (szombat) Nagyboldogasszony ünnepe: A Boldogságos
Szüz mennybevitelének ünnepe: Parancsolt ünnep
Szentmisék rendje: 1/2 7, 10óra, és esete 7 óra
20-án (csütörtök) Szent István királyunk ünnepe
Ünnepi miserend van: 7, 1/29, 10, 1/2 12 és este 7 Óra
23-án (vasárnap) alsószentiváni zarándoklat

~+=+=+=+=
Mindenhónap első vasárnapján az esti mise elott a

Rózsafüzés Társulat titokcseréje

Junius 15-től augusztus 31-ig hétköznapokon reggel
csak 1/2 7 órakor van szentmise, este pedig 7 órakor

Templomunk gyermek- és ifjusági kórusa szombaton
délután 3 órakor prób'Ü; klasszikus kórusunk minden szer+
dán este 1/2 7-kor tartja pr-öbá.ít,'

Jó hangu énekeseket szeretettel hivunk és várunk!
A vakáció alatt a gyermekek számára szerda délután

foglalkozást tartunk:
Augusztus utolsó hetében már kis érjük figyelemmel a

hitoktatással kapcsolatos hirdetéseket!
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Miért kell imádkoznunk?

1985-ben jelent meg II. János pál pápa könyve a Mi
Atyánkról. A könyv el.sö, bevezetO része azzal foglalkozik,
mi az imádság, miért kell imádkoznunk, és mit jelent ez a
ezámunkr-a, EbbOla könyvből mutatunk be egy részletet 01-
vasóinknak.

(A könyv pontos címe: Giovanni Paolo IL: Padre Nostro
Riflessioni sulla Preghiera del Signore, 1985Edizioni Piem-
me)

"Miért kell imádkoznunk?

Mindenekelőtt azért keU imádkoznunk, mert hivók va-
gyunk. Az imádság valójában koz-Iátaírikés függOségünkfel-
ismerése: Istentot jövünk, lsten é vagyunk és Istenhez térünk
vissza! Nem tehetünk mást, mint teljes és feltétlen bizalom-
mal hagyatkozni rá, Urunkra és Teremtőnkre:

Jézus emberi élete állandó imádság volt, az Atya soha
meg nem szünö szeretete és dicsOitése, és mivel az imád-
ság legmagasabb rendü kifejezOdése az áldozathozatal, Jé-
zus imádságának csucspontja a keresztáldozat volt, melyet
az Utolsó Vacsorán előre jelzett tanítványainak, s melyet a
Szentmise az Eukarisztiában hagyományoz tovább;

A keresztény tudja azt, hogy az Oimádsága Jézus, hogy
minden imádság Jézustól ered, Ö az, aki imádkozik bennünk,
veIünk, érettünk.'

Mindenki, aki hisz Istenben, imádkozik: de a keresztény
Jézus Krisztusban imádkozik: Kr-íaztus a mi imádságunk!

A legnagyobb imádság a Szentmise, mert a Szentmisén
Jézus valóban jelen van és megujitja a keresztáldozatot: De
minden imádság érvényes, különösen a "Mi Atyánk", amit
maga Jézus tanított meg az Apostoloknak és az összes em-
bernek a Földön:

A "Mi Atyánk"-!lt elmondva Jézus konkrét, de ugyanak-
kor általános érvényü modellt adott nekünk: Valóban, mínd-
az, amit el lehet és el kell mondani az Atyának, benne van
ebben a hét kérésben, amelyet mindannyian kívülz-öltudunk:
Ez az imádság olyan egyszerU, hogy egy gyermek is megta-
nulhatja, de ugyanakkor olyan mély értelme van, hogy egy
egész életet et betölthet a rajta való elmélkedés:"



A Világmindenség természetét és saját életuriket meg-
értve, fölismerjük és megértjük azt, hogy korlátozott, de
mégis fenséges teremtvények vagyunk, akik a Teremtő vég-
telen jóságának köszönhetik a létüket!

Ezért az imádság mindenekelőtt értelmi tevékenység,
az alázatosság és a hála kifejezése, bizalom és önmagunk
átengedése az Urnak, aki szeretetból adott nekünk életet.

xxx
Templomunk' baloldali mellékoltárának Mária oltárké-

pét 198ó-ban felujittattuk: Ez a kép volt 1938-ban a budapes-
ti eucharisztikus világkongresszus oltárképe. Ezen az ese-
ményen részt vett Pacelli biboros, aki XIL' Pius néven 1957-
ig pápája volt az Anyaszentegyháznak. Alakját a szentélyünk-
ben lévő üvegmozaikon is megörökitették az áldást osztó pap
alakjában:

x x x

Templomunk miserendje:
Vasárnap és ünnepnapon:

Hétköznapokon (jun.'15~ig)

(junius 15. után)

reggel 7, 1/29,10,1/212
este 7 órakor
reggel 1/2 7 és 7 órakor
este 7 órakor
reggel 1/2 7 órakor
este 7 órakor

XXX
ffiJA MEG!

Templomunk védőszentje Szent Mihály arkangyal:
Azon kedves hiveink között, akik 3-4 mondatban megír-ják
Szent Míhá lyhoz füzödö legfontosabb tudnivalókat, 5 vallá-
sos tárgyu, szép könyvet sorsolunk ki;' Az irásokat levél-

, ben kérjük bedobni a plébánia postaládájába;
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JUbertfalva története

Az alábbi részlet a plébámán őrzött Historia Domus (a
plébánia története) cimü könyvbőlvaló:

Albertfalvát 1819-ben alapítottak jobbára német iparo-
soknak: Ekkor még politikai közigazgatás és egyházi szem-
pontból is Budafok(akkori nevén Promontor) része volt: Ne-
vét. a földterület birtokosától kapta, aki Albert Ágost Káz-
mér herceg volt: Afiatal település 1828-tól önálló lett és
a községben rohamosan fejlődött az ipar. Az örvendetes ha-
ladást az 1838-as borzalmas árviz szakítja meg; amikor a
kiáradt Dunavize teljesen elsöpri a kisded telepUlést.- .
Kossuth Lajos szavai l848-ban harcba szólitják az ujjáéült
Albertfalva lakóit is; A lángoló szavak nyomán a főleg német
nyelvü és nemzetiségü albertfalvaiak fanatikus magyarokká
lettek; A szóhagyomány szerint az alábbi nevezetesebb dátu-
mokat találjuk Albertfalva történetében:
1828-ban létesült az első iskola egy tanítóval,
1904-ben indult meg a HÉv villamos,
1910-ben kapott a község villanyvilágitást,

. 1915-benvizvezeték épült a község területén,
1910-1930-ig számos gyár épül: Gumigyár, Hangyagyár,
Lóden Posztógyár, L:CH: Lakk Gyár stb:
1929-ben épitették az uj elemi iskolát,
1939-ben indult meg a 35-ös viliamos Albertfalva Kít.ér-öíg,'

Albertfalva egyházilag Budafokhoztartozott mindenkor,
Budafokról járt át egy hitoktatÓaz iskolába a hittanórák ellá-
tására:

Az első szentmise Albertfalván 1922: karácsonyán volt
a régi iskolában,' Buzgólelkek igyekeztek széppé tenni arra
az egy órára az iskola nagyter-met,' Ezen az első albertfalvai
szentmisén megfogalmazódott a gondolat, hogy beszerzik a
legszükségesebb dolgokat a rendszeres istentisztelet tartás-
hoz:

(folytatjuk)
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