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Húsvét

HUSVÉT: Mn~DEN NAPOK ANYJA •••
(Sz'ant Ágostonnak tUla,jc1onitottbeszéd)

Kedves Testvéreim, nem tudom számmal elmondani,
amit lelkemben érzek; szivem örömét nem tudja
tolmácsoIni a nyelvem. De ezt nemcsak én érzem.
mikor érzelmeimet el azars tném mondani, hanem ti
is, kik sokkal jobban örvendeztek lelketekben,
mintsem szájjal el tudnátok mondani. Nekem e
na~ a többinél fényesebbnek látszik; a nap is
fényesebben sUt le a földre, örUlnek a csilla-
gok is és az ég s föld elemei. A csillagok, a-
melyek az Ur szenvedésének látására elhomályo-
sultak és nem akarták teremtőjUket látni a ke-
resztfán, ime most a győztes feltámad6 Krisztust
új ragyogással követik. Hisz az ég, hisz a föld~
"Ez az a nap, amelyet az Ur megszabott, ujjong-
junk és vigadjunk rajt&'(Zsolt 117,24). Amint
SzUz Máriáé, az Ur anyjáé az. elsőség az összes
asszonyok között, úgy ez a nap az összes napok
anyja a többi napo k között. Uj dolgot hirdetek,
de olyant,amit bizonyit a Szentirás szava.
Ez az a nap, amelyen megszUletik az Egyház.
(Az Qgyházatyák szentbeszédeiból VI~ - Keresz-

tény remekir6k l5.kötet,Bp.1944. - 111.0.)
Áldott húsvéti Unnepeket és a Feltámadt Krisz-
tus békéjét é8 örömét kívánom szeretettel:

Dr.Verbényi István
plébános



ES E :M ÉNY EK..
Április 3-án, husvétvasárnap templomunk fel-újitására gyUjtUnk.
Április l7-én a 1/2 9 órai szentmisén lesz az
e1s5áldozás.
Április 29-30-án eg~sz napos szentségimádást
tartunk a budapesti Eucharisztikus Kongresszus
50. évfordulója jegyében. Mindkét nap este 7
órakor Unnepélyes szentmise. Az imaórákra a
kitett iveken je1entkezhetUnk.
Május hónaiban minden este 1/2 7 órakor li-tánia a Bo dogságos SzUzanya tiszteletére rö-
vid szentbeszéddel. Témáje.: II.János pál pápa
Redemptoris Meter kezdetU enciklikája.
Május 5-én este 7 órakor emlékmise Albertfal-
va első plébánosának, Doroszlai Béla szUleté-
sének IOO.évfordu1ója alkalmából.

IMájus 24-27-ig a hittanórák idejében hittan-.összefog1a16k, melyre a -szUlőket várjuk.Má-
jus 29-án, délután 3 ófától családi délután
~szindarab, ének, stb.).
Május 30-án este 7 órakor szentmise Szent
István király ereklyéinek átvitele Unnepén.
Junius 5-én reggel a 8 órai szentmise után
a hagyományos úrnapi körmenet.
Junius 24-én II.János pál pápa burgenlandi
szentmiseje Eisenstadtban(Kismerton).
A Szent Jobb országjárása során augusztus
13-l4-én Székesfehérváron. lesznek az unnep-
segek. Részletes programot később kBzIUnk.
Augusztus15-én, Nagyboldogasszony Unnepén
a Mária év lezárása.. Az esti 7 órai szentmi-
sén emléke zUnk meg erről, igy kapcsolódva a
világegyház Unneplésébe.
Hivatalos órák:kedd,Bzerda péntek: 9-12-ig!hétfőtől péntekig: d.u.16-1~-1g



RÓM A, 1987.dec.27-jaD~2.
A taizei ökumenikus közösség szervezésében
1981.december végén elzarándokoltunk Rómába,s bekapcso1.6dtunk a "bizalor.f'világméretU
zarándoklatába.Sok ezer fiatal gyUlt össze
az Örök Városban,hogy egyUtt imádkozzanak,é-
nekeljenek a 'Világegyház nagy egységében.
Mi, albertfalvai fiatalok egy kUlvárosi plé-
bánia életébe kapcso16dtunk be. Közös prog-
r~mjaink - az ottani fiatalokkal - imádság~-gal,Szentirás olvasással és énekléssel tel-
tek.Természetesen szabadidőnkben megnéztUk
R6ma néhány nevezetességét is.
Szivdobo~tató érzés volt, hogy egész R6ma atalálkozo szervezésében tevékenykedett. Bár
voltunk vagy húszezren, ellátásunkban, prog-
ramjaink lebonyolitásában semmiféle fennaka-
dást nem tapasztaltunk. Legalább1s mi,magya-rok nem panaszkodhattunk.Azok pedig egyenesen dicsekedhettek, akik a
pápai szentmisén közel kerUltek a Szentatyá-
hoz, esetleg megérinthették, megfoghatt~k ~
kezét.De nemcsak az Egyház első emberével, hane~Roger testvérrel is találkoztUnk,aki a tai-
zei ökumenikus közösség vezetője. Megragad6volt a,belólUk sugárz6 szeretet és kedvesség,
amellyel a fiatalokat fogadták.Természetesen meglátogattuk a Szent Egyed kö-
zösségben olasz barátainkat, akikkel még a
nyáron ismerkedtUnk meg. Kellemes órákat töl-
töttUnk egyUtt, sok vidámság~al, nevetéssel.
Persze, azért tanultunk is tolUk, mert szere-
tetszolgálatuk, amellyel a szegényeket, öre-geket támogatják, csak példa lehet számunkt"a.
Tanulságos találkozó volt! Sok barátot szerez-
tUnk, s élményekkel gazdagodva érkeztUnk haza.
A Gondviselés végig kisérte utunkat, ami mind-annyiunk számára felejthetetlen marad.
Gyermekkeresztelésre két háttel, eskUvóre leg-alább három h6nnapal elóbb kell jelentkezni.



Az albertfalvai templom épitésének története
Rés~let a plébánián őrzött Historia Domusból:
•••Az alapkőletétel 1940. év Krisztus Király
Unnepén volt. Az alapkőben a következő szö-
veg@.t helyezték el:

A 125 éves Albertfalva hivő közönsége
boldog örömmel és a jóságos isteni
Gondviselés iránti hálatelt ~zivvel
helyezi el a Szent Mihályról nevezett
egyházközség Szent Mihály főangyal
tiszteletére készUlő plébániatemplom
alapkövét;
XII.Pius uralkodása, Vitéz Nagybányai
Horthy Mik16s kormányzósága és dr. Se-
rédy Jusztinian biboros hercegpr~más és
Shvoy Lajos megy~spUspök úr ide~ében, mi-
kor Albe·rtfalva plébáiiosa Doroszlai Béla
szentszéki biró, kerUleti esperes •••

Az épitkezés nagy erővel megindult. Az épi-
téssel megbizott Szöl16sy cég dicséretre-
mélt6, pontos munkát végzett. Az épités mun-
kálatait a hideg idő miatt november h6 vé--
gén be kellett fejezni és csak 1941.március
hó ll-én lehetett folytatni.
A templom a legszerényebb anyagi eszközökkel,
de rr égd.s a liturgia és a modern épi tés zeti
igényeknek megfelel6 módon, nemes anyagok
felhasználásával épUlt fel.
Ezen a helyen is hálás szivvel emlékezUnk
meg Mahunka Imre butor~yárosr6l,aki értékes
hagyatékával az épitési munka anyagi hátte-
rét alapozta meg.Rajta kivUl az OTI,a Lóden
Posztógyár,a Lakkgyár,az Albertfalvai tex-
tilgyár,a Hangya Uzemek valamint a Vallása-
lap és a Jótékonysági Sorsjegy járult hozzá
jelentős mértékben a templomépitéshe7..
A hiányzó részt Albertfalva hivő közönsége
áldozatos összefogással összehozta és a meg-
kezdett szép munkát sikeres befejezéshez se-
gitette.
A templom felszentelése 1941.év október 5-én,Szent Mihály napját követő vasárnapon volt.


