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Ha Jézus Krisztus mindenek fölött van benned, akkor nem lesz
semmi, ami elsodorhatna az életben.



Szeretném meghonosítani Albertfalván a tanúságtételnek egy
egyszerű és izgalmas módját: a 100 szavas írást! Ennek lénye-
ge, amit már a cím is sugall, hogy 100 szóba/karakterbe kell
beletömöríteni mindazt, amit megéltetek az Úr jelenlétében,
ami változást hozott az életetekbe. Elsőként fogadjátok
szeretettel Romhányi Laci írását!







Édesapámról szeretnék írni, és arról, ami vele történt. Sokszor
nekifutottam, de nem találtam igazán a szavakat, amelyekkel
kifejezhetném tengernyi érzésemet, és végtelen hálámat az Úr
felé.













Olvastam… azaz sokadszorra újraolvastam egy könyvet,
amely nagyon sokat jelent nekem. A szerző a XX. század egyik
legnagyobb teológusa, Hans Urs von Balthasar; a címe: A
három nap teológiája (Osiris Kiadó, 2000). Ugye nem kell
magyaráznom, melyik három napról szól.









Rendkívül örülök, hogy Henrik atya vezetésével egyházközsé-
günk egyre inkább igazi közösség lesz. Egy közösség alapja a
belső összetartás, de ennek nem szabad zárkózottságba
fajulni. Nyitni kell kifelé, és kihez máshoz a legkönnyebb
nyitni, mint keresztény testvéreink felé?







Egyszer egy nagyon szigorú tanárom óráján kivételesen filmet
néztünk, amiről aztán esszét kellett írnunk. A tanárnak tetsz-
hetett az írásom, mert mikor később véletlenül összefutottam
vele, megkérdezte, nem láttam-e mostanában valami jó filmet.
Megtisztelő volt a kérdés és azóta úgy osztályozom a filmeket,
hogy ajánlanám-e azt ennek a tanárnak…







A legutóbbi és sajnos könnyen lehet, hogy legutolsó osztályfő-
nöki óránkon (nem vagyok babonás, de pont péntek 13-án… )
faggattam végzős diákjaimat, hogyan készülnek húsvétra, mit
jelent számukra a keresztények legnagyobb ünnepe. Az aláb-
biakban néhányuk pár mondatos összegzése olvasható.





Csorba Gábor állandó diakónus, az Esztergom-Budapesti
Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központ igazgatója
rendszeresen teszi közzé „Egyperces” cikkeit az interneten.
Ezekben a rövid írásokban arra mutat rá, hogy miképpen
taníthatnak minket a karitatív lelkületre, a helyes szolgálatra
az egyházi év és a világ eseményei. Az alábbiakban a most
különösen aktuális A farkas és a vírus című cikkét szeretném
megismertetni veletek. (Bene Lajos)





Kissé teátrális a cím, de ez a valóság, ez a „tiszta” igazság!
Különösen most, a fertőzésveszély idején értékeljük a tisztasá-
got, de néhány lelkes ember „békeidőben” is minden szombaton
elmegy a templomunkba, hogy kitakarítson, rendet tegyen. Az
ő áldozatos munkájukat szeretnénk most bemutatni a velük
készült interjún keresztül.









Ritkán találkozunk olyan emberrel, akivel bármikor madarat
lehetne fogatni. Czikkelyné Ágh Nóri biológus, ornitológus-
kutatóval beszélgettem, aki erre bármikor képes, de szigorúan
csak tudományos célból. És bármikor képes rengeteget beszél-
ni, például a hivatásáról.









Néhány héttel ezelőtt még természetes volt, hogy személyesen
tudtunk talákozni egymással, most viszont a járványhelyzet
miatt ez már nem lehetséges, legfeljebb elektronikusan beszél-
gethetünk. Milyen jó volt együtt lenni a legutóbbi farsangun-
kon is! Bár az elmúlt hetek után ez nagyon távolinak tűnik,
képriportunk segít felidézni a szép emlékeket.





Albertfalván az animátorok már tizenkettedik éve tevékeny-
kednek, így arra gondoltam ebben a cikkben az egyik régebbi

animátort, Mig Balázst faggatom ki, milyen is volt kis
közösségünk akkor és hová nőtte ki magát mára.







Beleznay Andorra, a Petőfi Sándor Általános Iskola nyugal-
mazott igazgatójára és az Albertfalvi Helytörténeti Gyűjte-
mény és Iskolamúzeum megálmodójára és megvalósítójára so-
kan szeretettel emlékeznek. Az alábbiakban három testvérünk
tesz főhajtást előtte és idézi fel hozzá kapcsolódó emlékeit.











2020 húsvétja. Biztos vagyok benne, hogy ez az ünnep úgy
vonul majd be a világ- és egyháztörténelembe, mint egy olyan
időszak, amikor egy apró vírus a globalizálódó világban elő-
ször forgatta fel alapjaiban az egyének és a közösségek életét.
























