
SZERETETT TESTV~REIM!
Kar-ácsony i kösz;:::ntövel kopogtatok otthonotak
ajtaj,:;'n ~
Szívb8J. kívánom" szálljon Mindnyájatok szívébe
Isten f~ldreszállott Szent Fiának b~k~je ~S

szeretete.
KönyörögjUnk, egy sz ívvel-'lélekkel ~
hogy egyházközs!tgiJnk rní rrderi tagj2.hoz jöjjön el
a t"legvál tó J~~zus Kri sztLtS:

J~jj el, n~pek várakozása, ór J~zus!
~rvendeztess meg minket isteni jelenléteddel !
Nagy s:ziJks.t-gUnk van tanácsra, segítségre;-
oltalomra.
Ha sajáter-3'nkb81 aka.runk választani
ci jó és a rossz közo:tt.~ k;.::nnyen t€-yedé'::ibe esünk,
5 ~szrevétlenul a csalárdság áldozatai leszünk.
Ha jók szeretnénk lenni~
hiányzik belőlUnk az erS ~S a bizalom.
Amikor ellene akaruok szegUlni a gonosznak,
gyakran gyöngének bizanyulunk~ ~S alul ~aradunk.
Jcijj~ Uram~ világosítsd meg vakságunkat!
J~jj segits~g~re a gyar16, gy~nge embernek!
Jöjj el. isteni dicsöso:~g f~nye!
Jöjj el. isteni erő É's bölcsesség!
Tedd ,fényess-t Efjszakánkat, erősít.sd b~,tor·ságunkat!
Vezess kéznél fogva minket, hogy hJs-tgesen;
szent akaratod szerint járjunk f~ldi
zarándokutunkon.
mig v~gUl f~lveszel az ~rö~~ hazába,
amelyet te alap{tottál és magad É'píttél föl.
Amen. (Szent Berná.t.)

Szent ~~arácsony ünnepé-n és az új esztendóben
a Betlet,emi Kisded áldása legyen Mindnyájatokkal!

Albertfalva, 1987. karácsonyán:

Dr. Verbényi István
plé-bános



-Az
ajándékozás

öröme~ de gondot
is jelent.
f'zért

CIkiváiasztáslxzn seqítünJu javaslatunMal.
Cs a tegfonlosaób: ezeé. senmoe sem h:riJIrJet /

~• ", VJ..J .r , '1fltsmero SZD Q ssomssea jOSQgaro","
Becsii/etes be/smer-ese:az e!ki/vetett híóákn~;
Nefeg kizszor!fás a szomorkoclcwal,'
.J1lrdmes Il7eY'nai!gatása ozoMalo, ak~ ferlJüíJA
re von/}ak;
ÓvallJsba/iga/ds, /Ja más h/bcfjál'ó! !Jeszéhei-,.
.J3Cfrqtságos arc a nap! munk e!7!l,1Mqu-.
sagcióal2;
~ !j'l' 1. _ 1. ti'.:fre/as' .szo- a g!/ere~ .reie-:
{;g!lüitérzó' pillantás a /eid, a/ti fodaimáf
Nj/ve hordozza;
Saját gYe/lgeséqihk-- elismerése.

~



Ami t az eskUvőró1. tudni kell ...

AO HÁZASSÁGKöT~S egyfajta szerződés, amelyben
egy férfi ~S egy nő felbonthatatlan ~letszövets~get
köt, hogy egymást seg1tsék, gyermekeknek adjanak
életetés azokat felneve1.jEHc. A kereszte:nyek számára
azonban azt is jelenti, hogy Jézus Krisztus
1el ku 1et'::ben akarnak ház ass.5.got kötn i . Istent81
segits~get kapnak, hogy házastársi és sZülSi
feladatukat híven teljesitsék.

JE!ZLlS Krisztus a házassági .tletszövetséget
SZENTS~GNEK rendel te~ ez ért az egyh.,t;.=tagjai nem
elégedhetnek meg: csak polgári (tan~.csi) esküvővel.
Nekik az egyház színe előtt, tehát az illetékes
plébC-:.nos,vagy megbízottja és két tanu előtt
kell kinyilvánitanni házasságk~t~si szánd~kukat.

Gyakorlati tudnivalók a következó'k: aj~.nl.=,-tos
az esküvő előtt már három hónappal vagy a völegény,
vagy a menyasszony plébániáján jelentkezni. Ha
ku 1önbc:zé: vall ásúak, akkor akatol i kus fél
pléb~.niáj.~n. SZükséges keresztlevelet beszerezni.
Mivel. szents~g kiszolgálásárdl van 5z6, erre fel
kell k~sZijlni. A felk~szijlés a jegyesoktatásban, a
jegyesbeszE!lget~sben történik. Amennyiben a
jegyesek nem voltak elsőáldozók~ úgy az
elsö'áldozásra is fel kell készülni, ez ~.ltalában
három hónapot vesz igé-nybe. Term~szetesen
fokozatosan be kell kapcsolódni az Egyház életébe
is, vagyis r~szt kell venni a szentmis~ken. A
jegyesek az esküvő elötti na.pon vagy az esküv.::n
- k~vánságuk szerint - szentáldozáshoz j~rulnak.

A csak polgári házasságban ~lők
lehetőség az egyházi esküvő utólagos
azonban ezzel a kéréssel
lelkipásztorokhoz~ akik a kellő
megadj~ok •

számára van
rendezésére,

forduljanak
felvilágosítást



Az albertfalvi templom építésének történet~

Részlet a pl~báni~n őrzött Historia Domusból:

... Alberfalván az elsS szentmisét 1922. év
karácsonyán tartották. A lelkes h~vek elhatározták,.
hogy addig nem nyugszanak, a.mig kis közs6'gi,jknek
magasba nyúló templomtornva nem hirdeti, hogy most
Rlár m~lt6 lakása van a k~ztUk lak6 ór J~z.usnak.
Vágyuk csak r~szben teljesUIt, mikor az új iskola

.fel~pult ~S 1930-ban annak a tornaterm~t rendezt~k
be álland& kápolnának. Ezeknek a kUzdelmes ~S

várakozással teljes é-veknek legnagyobb harcosa és
teherviselöje Bergendy János Albertfalva első
1el kész e vol t.

Doroszlai Bela esperes plébános 1933-ban
kerult ide. FS céljának tJzte ki, hogy az alig pár
éves egyházközs~9nek felépitteti a templomát. A~
egyházközsÉg vezetös~ge 1933-ban megkezdte a
templom~pítés gyűjtt1si munkái t. Doroszla.i
esperesnek a hívekhez int~zett körlevele igy
kezdSdött:

~Szeretettel jelentjük Albertfa!va vallásos és
hazafias közönS€9ének, hogy 1941. év búcsú napján,
Szent MihálY napját követő vasá~napon szeretnők
felszentelni új es Istenhez m~ltó templomunkat.'

A templom terveit -Kismarthy Dr. Lechner Jenő
műegyetemi tanár ~s ifjú Lechner Jenő m,1építe:sz
kész it et te.

Templomunk szent~lyének hely~n 1940.
október 7-~n szentbesz~d keretében végezte az
kapavágást Doroszlai Béla. Az alapkőletétel
az évben Krisztus Király ünnep~n volt ...

év
első

ebben

Plébániánk új 'tele!onszáma: 612-393


