
Kedves Testvérek!

A Húsvéti vigilia szertartásának legszebb eseménye a húsvéti
öröm-ének eléneklése. Több szövegváltozata ismert, eredetét a IV.
századra teszik. Szerzőjének Milánó püspökét, Szent Ambrust tartják.
Az ének a húsvéti gyertya előtt hangzik fel, amelynek fénye megtöri
a sötétséget. A hívek gyertyái pedig tőle kapták lángjukat, jelezvén,
hogy Krisztustól árad a fényesség.

6 valóban áldott éj,
csak te voltál méltó,
hogy tudjad a napot és az órát,
melyben Krisztus a halálból feltámadt.

Boldog és örömteli éjszaka ez. Az üdvösség történetének leg-
nagyobb eseménye miatt. Krisztust nem tudta legyőzni a halál.
Krisztus diadalmaskodott a bűn és a halál felett. Ezzel a mi
halálunkat megtörte és életünket is újjá szerzette. Ennek az új
életnek voltak részesei az apostolok, minden kor keresztényei és
részesei vagyunk mi is.

E szentséges éjszaka száműzi vétkünket.
Lemossa minden vétkünket,
a bűnbánóknak ártatlan szívet ad,
a szomorkodóknak vigaszt kínál.

Ezen az éjszakán már csak a keresztelendők várják a nagy
pillanatot, hogy az élet vize által elnyerjék az istengyermeki életet,
amelyet a keresztség után kapott fehér ruha jelképez. A bűnbánók
pedig már előzőleg visszanyerhették lelkük mennyegzős köntösét, amit
a keresztségben kaptak, de a bűn által elvesztettek.

.Újjongó örömmel hírdessük: Krisztus feltámadt! Az ÉLET vize
és a bűnbánat könnye által megtisztult lélek örömével zengjünk
boldog ALLELUJAT!

Áldott, kegyelemben gazdag és örömmel teli húsvéti ünnepeket!
Imádságos szeretettel:

Dr. Verbényi István, plébános

Budapest, Albertfalva 1991. Húsvét.



SZENTMISE A TÉTÉNYI ÚTI KÓRHÁZBAN

Az elmúlt év elejétől lehetőség nyílt arra, hogy a Tétényi Úti
Kórházban elkezdődjenek a heti istentiszteletek éskatolikus betegeink
így'Szentségekben részesülhessenek.

A szentmisék bemutatását 5 plébánia papjai vállalták, Albert-
falvára minden hónapban egyszer kerül sor. A szentmisék előtt a soros
egyházközségból az arra vállalkozó hívek előre végigjárják a kórter-
meket, kihírdetik a szentmise helyét és idejét. Összeírják azokat a be-
tegeket, akik járóképtelenek, de részesülni szeretnének szeritáldozás-
ban, a betegek kenetében, vagy lelki segítségre szorulnak.

Néhány személyes élményemet leírnám, mikor így végigjártuk
a betegszobákat, Mielőtt elindultunk volna, rövid megbeszélést tartot-
tunk. Mindegyikünk két emeletet kapott, és nekivágtunk a munkának.
Elsőként a nővérszebába kellett beszólnunk, ahol kellemes csalódás
ért rögtön, mert kedvesen fogadtak. Az első emeleten a járóbetegek
voltak, akiknek több mint a fele azonnal felkapta a fejét, a szentmise
hírére és biztosítottak bennünket, hogy ők elmennek. Altalában az
idősek ésaz asszonyok örömmel fogadták az új hírt. Gyakran elő-
fordult, hogy más vallású keresztények is érdeklődtek; résztvehetnek-e
a szentmisén. Még Jehova-tanúkkal is összefutottunk, akik más szem-
léletük ellenére, barátságosan és biztató szavakkal engedtek tovább.
Sajnos sok helyen a barátságnak az ellenkezőjét is tapasztaltuk. Né-
hány férfi szobában, még köszönésünket sem fogadták, vagy ateista
világnézetükre hivatkozva, kitessékeltek a szobából.

Megrázó élmény volt, mikor a következő emeleten a haldoklók
szobájit jártuk végig. Itt szinte már senkivel sem tudtunk beszélni,
kivéve a nővérrel, aki ezekkel a szavakkal fogadott: "Nekik már
legfeljebb papot hívhatnak, utolsókenetre, -ha megérik." Ezek az idős
betegek többnyire hozzátartozók nélkül feküdtek utolsó óráikban. Itt
kellet rádöbbennünk, hogy mennyire fontos ez a kórházi
szeretetszolgálat, hiszen enélkül sok emberhez nem jutott volna el a
szentségi Jézus földi életük végén.

Reméljük, most végre, hogy újra elkezdődhetett az Egyház
munkája a legszükségesebb helyeken, az Úr küld majd munkásokat is,
mert Magyarországon nagyon sok a lelkileg és testileg gyógyításra
szoruló ember.
Kedves Testvérek!

Várjuk azok jelentkezését, akik segíteni tudnának nekünk a
kórházi istentiszteletek megszervezésében. Kevesen vagyunk
segédkezők és sajnos sok a rászoruló beteg!



RENDSZERVÁLTÁS, JÖN A PÁPA, TEMPLOMUNK 50 ÉVES!

A fenti három dolog közül egy is elég volna, hogy megálljunk és
elgondolkodjunk, mit kell most tennünk. Ha elszalasztjuk a
többszörösen kiemelkedő év lendületet adó lehetőségeit, akkor nagy
a veszélye annak, hogy hosszú éveken keresztül nem fogunk
megmozdulni, nem fogunk előrelépni és nem tudunk megújulni. Lesz
szép templomunk, frissen festett, de vajon mi történik bennünk?

A rendszerváltás kapcsán is újrakezdésre, életünk újbóli átgon-
dolására kinek volna nagyobb szüksége, mint nekünk, keresztények-
nek. Igazából már a rendszerváltás előtt kész. programmunknak
kellett volna lennie arra nézve, hogy mihez kezdjünk azután.

ürömmel tapasztaljuk, hogy templomaink, lassan kicsinek
bizonyulnak némely vasárnapi szentmisén. De fel vagyunk-e készülve
az újonnan érkezőkre? Tőlünk függ, hogy közösségre találnak-e az
újonnan érkezők.

Jön aPápa! Éljeni Reméljük a mi albertfalvi egyházközségünkbe is
lelki megújulást fog hozni. Ezáltal elkezd erjedni a szeretet kovásza
és a Szentlélek megláttatja velünk, hogy milyen formában kell kinek-
kinek Isten országát építeni. Meglátjuk, hogyan kell az egymás iránti
személyes szeretetet megvalósítani. Remélem tehát.hogy a Pápa
látogatása valóban elindítja a megújulási folyamatot, amely által
közelebb kerülünk Krisztushoz.

Templomunk ötven éves! Hogyan tovább; a jövő? Ismét csak a lelki
megújulást tudom elképzelni, mint legfőbb célt. Egy magyar egyház-
községnek csak akkor van jövője, ha abban elevenen jelen van Krisztus
és Ö mindennek a központja. Ha nemcsak azokkal tudunk barátkozni,
akik "jó fejek", "menők", hanem azokat is észrevesszük és figyelünk
rájuk, akik éppen küszködnek valamilyen problémával.

Legjobb lenne egyszer -nem sietve - összejönni, közösen
imádkozni jövőnkért és megbeszélni dolgainkat azokkal,akik valóban
részt vállalnának tevékenyen egyházközségünk életének, jövőjének
alakításában. (Ezt úgy hívják: helyi zsinat.)

Addig is kérjük Istent, tegyen kézségessé bennünket az eljövendő
időszak gyümölcsöző megéléséhez, ahhoz, hogy az elvetett magvak a
mi egyházközségünkben is jó talajra hulljanak.
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AHITfANÓRA KORSZERÚ ÉRTÉKELÉSE

Az elmúlt nehéz évtizedek alatt .megszoktuk, hogy a hitoktatást az
állam éppen hogy csak megtűrte. Orültünk, hogy a hittanórákon gyer-
mekeink a templom levegőjével együtt valamit magukba szívhattak az
életadó keresztény alapigazságokból. is. Ki ahogyan tudta és amennyi-
re saját buzgóságából erre futotta. Nem voltunk valami túl igényesek,
hiszen erőinket a túlélésre kellett öszpontosítani. A lényeg az volt,
hogy gyermekeink megérezzék Krisztus hívó szava mögött a feléjük
áradó szeretetet. Igy maguk is váljanak az Isten és ember iránti ke-
resztény szeretet elkötelezettjeivé. Ez volt az a "hamuban sült pogácsa"
amit lelki vándorútjaikhoz tarisznyájukba lehetett csúsztatni, hogy
azután a többit a szentségi élet kegyelmeire, a szülői házra és az
önművelésre bízzuk.

Ma eljött az ideje, hogy előre lépjünk a keresztény nagykorú-
ságra nevelés terén. Mindenki tudja, hogy az élet bármely posztján
csak az tudja jól megállni a helyét, aki a szükséges ismereteket lelki-
ismeretesen és pontosan elsajátítja. Keresztény életünk is csak akkor
válhat igazán teljessé, ha hitbeli tudásunk színvonalát felzárkóztatjuk
legalább "civil tudásunk" mellé. E gondolattól egyházközségünk az ed-
diginél jobban meg kívánja becsülni a hittanórákon elsajátított tudást
és ezért hittan bizonyítvány bevezetését tervezi.

Jelenleg három értékelési fokozatot tervezünk:
a) kiváláan megfelelt,
b) megfelelt,
e) hitoktatásban részesült.

Az értékelés kifejezésre juttatná:
1) az órákon való részvétel mértékét,
2) az órákon felmutatott tudást, valamint
3) a keresztény magatartást.

Évvégi egyházközségi hittan bizonyítványt csak az a tanuló
kapna, aki rendszeresen látogatta a hittan órákat, és ott a tanulmányi
(és valláserkölcsi) követelményeknek eleget tett. Mindez a tanuló
ifjúságtói nagyobb önfegyelmet, igényességet és fokozottabb szor-
galmat kívan meg. Aldozatok nélkül nem létezik keresztény élet,
márpedig az ifjúság számára a lelkiismeretes tanulás jelenti a legké-
zenfekvőbb áldozatot.

Reméljük, hogy egyházközségünk elhatározása találkozik a szü-
lök egyetértésével és meg fogja hozni gyümölcsét.

K.P.
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Albertfalván, a Hunyadi János úton sétálva gyárak, raktárak majd a
felüljárőnál gaztenger látványa fogad bennünket.

Talán kevesen gondolnak, hogy egykor itt a hatalmas Római
Birodalom északi határát védő fontos katonai erőd feküdt, takaros
városkával, melyben szép házak, műhelyek, kutak, kaviccsal felszórt
utcák és terek sorakoztak.

Az 1950-es években a régészek feltárták az egykori római tá-
bort és a város maradványait. Ha ekkor helyreállítják a falakat,
épületeket, mi is büszkélkedhetnénk régmúltunkkal, akár az óbudaiak
a maguk egykori római városával. Talán Albertfalvára is eljönnének
a túristák, bárki besétálhatna a romok közé és megnézhetné:
ezerhatszáz évvel ezelőtt milyen volt a mézeskalács sütő műhely,
milyen házakban laktak az emberek, megnézhetné a kőből kirakott
csatornákat, vagy a katonai erőd vastag tornyait, ahol egykor katonák
őrködtek és kémlelték a Duna túlpartját, hogy nem közelednek-e
ellenséges csapatok.

De máshogy alakult. A feltárt romokat visszatemették, hogy
föléjük gyárakat és raktárakat építsenek. '

De nemcsak a Hunyadi János utat említhetjük. Egykor termé-
keny földű vidék terült el Lágymányostól Albertfalváig, ahol szívesen
települtek meg különböző népcsoportok, az őskortói kezdve. A mai
város alatt őrzi a föld a több ezer, több száz évvel ezelőtt itt élt
települések nyomait, a temetőket, melyben megtalálhatók eszközeik,
ékszereik.

A régészek az elmúlt évtizedekben feltártak néhány ilyen
temetőt és települést. Az ásatás befejeztével azonban ezeket is
visszatemették és ma már hiába keresnénk. Ezek a régi-régi értékek
mégsem tűntek el nyomtalanul. A megtalált tárgyak múzeumokba ke-
rültek, a házakat, temetőket a régészek lerajzolták, megfigyeléseiket
leírtak.

Söregi Zsuzsanna - Vágó Csaba

Kedves AZbertfalvi Testvérek!
Templomunk jubileumára Emlékkönyvet kívánunk szerkeszteni, és
kiadni. Mindenki írását, visszaemlékezését szeretettel várjuk
Albertfalvával, templomunkkal kapcsolatosan. Keresünk régi fény-
képeket, dokumentumokat múltunkról. Kérjük a plébánián
jelentkezzenek, akik szívükön viselik Albertfalva

múltját, jelenét, jövőj étI
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BESZÉLGETÉS KÉT ISMERŐS KÖZÖn

- Jónapot kedves, barátom, hogy van? , " ,
- Ne is mondja, bosszúsan.' Bármerre nézek, mindenhol csak adót

kérnek tölem. Adót kér, az országgyűlés, a kormány, a helyhatóság.
sőt még az egyház is!
- Nem akarok én közgazdasági vitába bocsájtkozni magával, de az

utóbbi azért egész más!
- Miért más? Az adó az adó.
- Nézze, az egyházközségek egyetlen igazi bevételi forrása az, amit
ön adónak nevez. Énszerintem ez inkább egyházi hozzájárulás. És
önkéntes, ez nagyon fontos!
- Onkéntes, azt elhiszem, de adni kell, és ez az, ami nem tetszik

nekem.
- Szerintem ez inkább lelkiismereti kényszer. Mindenki maga döntse

el, hogy ad-e, és hogy mennyit.
- Tényleg, mennyit kell adni?
- Ezt mindenki lelkiismerete szerint döntse el! Ha tudja jövedelmének

1 %-át, ha ]lern jut annyi, akkor amennyit tud. Emlékezzen mit
mondott az Ur Jézus a szegény asszony két fíllérjérőll
- Jó elismerem, kell a pénz az egyházközségnek, de mondja, mire

fordítják azt a sok pént?
- Hogy mi a sok és mi nem, az relatív. Egyházközségünk területén kb.

hét-nyolcezer család lakik, de alig kilencszáz család fizet rendsze-
resen hozzájárulást. Ami pedig a felhasználást illeti az teljesen
nyilvános. A képviselőtestület minden év elején elkészíti a
költségvetést, Ezt közszemlére függeszti ki, míelőtt elküldi Székes-
fehérvárra, egyházmegyénk Központi Hivatalába. Ezt csak meg szokta
nézni?
- Nem, eddig még egyszer sem néztem meg. De hát ez csak terv!
- Ez csak terv, de év végén a zárszámadást is elkészítik. Ezt is

kifüggesztik kőzszemlére, de gondolom ezt sem szokta megnézni.
- Nem bizony. Belátom az én hibám, ha nem tudok eleget az

egyházközség pénzügyeiről. S5t azt is tudom most már, hogy ezt a
hozzájárulást tényleg kell fizetni.
- Kell?
- Igen kell, mert ha igazi katolikus vagyok ez bizony lelkiismereti

kötelességern, hangsúlyozom:
Kötelességem.
- Isten fizesse meg!
- Viszontlátásra!
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MÉRLEG TEMPLOMUNK FELÚJITÁSÁRÓL

Ez év Húsvétján már csak fél év választ el bennünket Szent Mihály napjától. Ez
a Búcsú fényesebb lesz mint a többi, hiszen 50 éve, hogy felszentelték templo-
munkat. A jubileumra nemcsak lelkiekben készülünk, hanem templomunkat is csino-
sítottuk. Vonjunk mérleget, hogy a templom felújítása milyen lépésekben haladt!
Öt éve határoztuk el, hogy templomunkat teljesen felújítjuk. Nézzük mi történt
azóta, mit sikerült megtenni, és milyen feladatok vannak még hátra!

1987.: Az 1986-ban megválasztott új egyházközségi képviselőtestület" a hívek
véleményére is alapozva elhatározta a felújítást. Ekkor kezdődtek meg az előkészítő
munkák, felmérések, tervezések.

1988.: A templomot fedő hullámpalát híveink áldozatos adományaiból és külföldi
támogatásból kicseréltük. A pala cseréje közben derült ki, hogy a fa
tartószerkezetet is ki kell cserélni egy részen. A csere közben egyik éjszaka volt az
évtized legnagyobb vihara. A megbontott tetőben kárt tett a szél.

1989.: A tetőcsere után a templom elektromos rendszerének cseréjét határozta el
a képviselő testület. Megindultak a villanyszerelés tervezési, előkészítő munkálatai.
A tervezés során fokozottan kellett figyelembe venni, hogy bár templomunk csupán
ötven éves -- műemlék, Ebben az évben átszerelik a gáz konvektorokat.

1990.: Az előkészítő munkálatok után teljesen kicserélik és korszerűsítík a templom
elektromos rendszerét, a világítást. Ez a munka sem lett volna elvégezhető az
albertfalvi híveknek gyakran erejükön felül vállalt anyagi adományai nélkül. A
villanyszerelést követően megindul a templom belső festése. A fiatal festők állványok
nélkül, Alpin technik ával dolgoznak. A képviselőtestület többszöri határozott
kérésére a festők kijavítják hibáikat. Néhány helyen mázolási munkák is
történnek a templomban.

1991.: A templom tetőcseréje. a templom belső csinosítása, a villanyszerelés
korszerűsítése után megkezdődött a külső tatarozás előkészítése. E munkálat
során kell villámhárítőt is felszerelnünk. Jelenleg a tatarozasi munkák
árajánlatainak elbírálása folyik. Ismét segélyért folyamodtunk külföldi
szervezetekhez.
Itt tartunk.

Reméljük, a kért külföldi segélyt megkapjuk. Ebben az esetben augusztus elejére
külsőleg is megújul templomunk, és teljesen felújítva ünnepelhetjük a felszentelés 50
éves jubileumát.

Tegyünk meg MINDent.
Mindent Isten Nagyobb Dicsőségére!
~~m. .

Az egyházközségi képviselőtestület elnöke
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SZENTIRÁS - BIBLIA KIÁLLITÁS

Kedves testvérek! Templomunk 50 éves jubileumát az ünnepi
szentmisén kívül más igényes rendezvényekkel is meg kívánjuk ün-
nepelni. Többek között, tervezzük egy Biblia kiállítás megrendezését.

A jubieumi Búcsútói nem messze esik a minden évben
megünnepelt Szentírás vasárnap. A kiállításnak aktualitást adhat - a
szentírás vasárnap és templomunk jubileuma mellett - az is, hogy
tavaly ünnepelte az ország az első teljes, magyar bibliafordítás kelet-
kezésének ötszáz éves évfordulóját. Ezt aBibliát nevzik Vizsolyi Bib-
liának. Fordítója, a protestáns Károlyi Gáspár nagyon jól tudta, hogy
csak magyarul lehet hatásosan közvetíteni az egyszeru embereknek
Isten üzenetét. A II. Vatikáni Zsinat óta a Katolikus Anyaszentegyház
is fokozott figyelmet fordít a Szeritírás mindennapi olvasására.

Mi most egy kiállítás megrendezésével kívánjuk felhívni a
figyelmet a Szeritírásra. A Biblia, ha nem hívő szemmel nézzük is,
kultúránk egy igen becses darabja. A Világ minden nyelvére lefordí-
tották, és a legtöbbet kiadott könyv.

Várjuk olyan hívek jelentkezését, akik a kiállítás pár napjára
kölcsönadnák a valamilyen szempontból különleges Szeritírásukat.
Milyen Szeritírásokat fogadnánk szívesen? Várunk idegen nyelvű
Szentírást, várunk többnyelvű kiadást, várunk gazdagon illusztrált,
képes Bibliát, kiállírunk régebbi bibliafordításokat. .
Szeretnénk bemutatni. régi nyomdákat ábrázoló képeket, ki kívánjuk
állítani a Biblával foglalkozó jeles irodalom egy részét.

Legyen szemünk előtt az az elhivatottság és tenniakarás,
amellyel 500 évvel ezelőtt, kezdetleges nyomdagépeken Károlyi
Gáspár és néhány munkatársa létrehozta az akkor három részre
szakadt ország egy eldugott szegletében a monumentálís művet.

Bízunk benne, hogy a kiállítás megtekintése után a látogatók
lélekben gazdagodva hagyják el a tárlatot, vágyakozva Isten igéjének
mindennapi olvasására, tanulmányozásásra.

Kiss Gábor, a kiállítás szervezője



A JERUZSÁLEMI (Kr.sz. 40.) É~
AZALBERTFALVI (Kr.sz, 1991.) HIVEK ÉLETE

A) Ezek álhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és
közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. (ApCsel 2,42)

Hála Istennek, plébániánkon is vannak hívők, akik naponta
rózsafűzérrel, szentmise :hallgatással látható módon kitartanak az
imádságban. Pénteken esténként fiataljaink közös misén vesznek
részt. Kincsei ezek egyházközségünknek! De jó lenne, ha ez a kovász
átjárná egyházközösségünket,

B) A hívek mind összetartottak és mindenük közös volt. (ApCsel 2,44)

Pillanatkép: Karácsonyi szentmise végén ismeretlen hölgy Jézus
nevében kér: fogadjam el három gyermekemmel ezt a "kis" pénzt. És
eltünik.
A hitoktatók a tanítás során nem kis áldozatról tesznek tanúságot
színtén. Szép példák! De mind összetartunk-e, mindenünk közös?

C) Egy szívvel, egy lélekkel mindennap álhatatosan megjelentek a
templomban. (ApCsel 2,46)

Vannak akik így tesznek, fiatal is, idős is. Hála az Istennek,
hogy Krisztusban élnek. Bárcsak mindnyájunknak "útba esne" Isten
háza. Nem vagyunk egy kicsit tunyák?

D) Magasztalták az Istent és az egész nép szeretetében álltak. Az Úr
pedig napról napra növelte az üdvösségre rendeltek számát!
(ApCsel 2,47)

Vajon mi tudjuk -e mindenért magasztalni az Istent? Ma, amikor
oly nagy szükség lenne kiábrándult környezetünknek, és magunknak
is az örömre. Es Krisztusban gyökereznek-e hétköznapjaink, óráink,
perceink? Ennek láttán csatlakozott-e már valaki egyházköz-
ségünkhöz, látván, hogy itt krisztusi öröm és krisztusi szeretet lakozik?

Varga Erika



LESZ-E KATOLIKUS ÓVODA A XI. KERÜLETBEN?

Templomunk mellett a Bükköny utca és az Albertfalva utca sarkán áll
egy óvoda. Ma az épület már csak hivatal és raktár, mert gyermekek
alig járnak oda. 1990. nyarán az országgyűlési választás ok után, de
még a helyhatósági választások előtt, az akkori XI. kerületi Tanács
'odaadta volna az épületet katolikus .óvoda céljára. Idén már más a
helyzet. A helyhatósági választásokon megválasztott Önkormányzat
más intézményt költöztet bele. Elszalasztottunk egy lehetőséget. Nem
lesz templomunk mellett katolikus óvodánk.

Nézzük meg, hogy szomszédunkban, Kelenföldön mi a helyzet!
Ott 1990. nyarán a hívek kezdeményezésére megalakult a Szent
Gellért ÓVoda Egyesület. 1991. év január 10-én a XI. kerületi
Onkormányzat épület igényüket tárgyalta. Hosszú volt a vita. Nem
szakmai, nem észérvek döntöttek, hanem pártszempontok. A vita
során kiderült, hogy..az ateizmust valló helyi képviselők csoportja igen
erős a XI. kerületi Onkormányzatban.

Valóban az olyan választók vannak többen a hajdan katlikus
fellegvárnak számító kerületünkben, akik tagadják a Legfőbb Szeretet
létét? Vagy csak ilyen választók mentek el többen szavazni? Ezek
a kérdések kergető ztek bennem a többórás, alkalmanként
érzelmekről sem mentes vitában.

A vita végén következett a szavazás. Tudvalevő, hogy mi,
kormánypárti képviselők vagyunk kevesebben. De a másik fél
szabadságot, az állampolgári kezdeményezések támogatását
hírdetette kampánya során. A hosszas szavazási eljárás
végeredménye: A Szent Gellért ÓVoda Egyesület megkaphatja a a kért
Ibrahim utca 20. szám alatti épületet, ha az épületre 1991. április 30-ig
megszerzi a működési engedélyt. És itt jön a svédcsavar! A működési
engedélyhez pedig már épülettel kellene rendelkeznie! Ráadásul a
működési engedélyt az a szakaparátus adhatja ki, amelynek el kellene
távozni az Ibrahim utca 20. szám alól, .ahhoz, hogy az épület ismét
eredeti funkcióját tölthesse be, nem vállalati, hanem katolikus
óvodakéntl

Lelket szorongató kérdés: lesz-e. katolikus óvoda, netán iskola
a XI. kerületben?

Bató András, a 1Lvk. önkormányzati képviselője



t Elhúnyt Dr. NÁDOR FERENC atya t
1980-tól kísegítő lelkészként működött plébániánkon 1990-ig. 1921-
ben Eleken született. A Piarista rendbe lépett 1940. augusztus 27-én,
1946 július ő-án szentelték pappá. Teológiai doktor. Szentelése után
gimnáziumi hittantanár, majd 1950-től a Csanádi egyházmegye több
helyén is működött. 1965-től 1978-iga szegedi Hittudományi Főiskola
szentírástudomány tanára. 1990. márciusátél nyugalomba vonult, és
szentségekkel megerősítve halt meg 1991. március 15-én. Temetése
március 27-én volt a Rákoskeresztúri temetőben, és a Piarista rend
sírkertjében helyezték örök nyugalomra.

Templomunkban 1991.április Ll-én este 7 órakor mutatunk be
szentmisét.

t Adjon az Úr örök nyugodalmat neki! t

====================================
Q' PROGRAMOK - ESEMÉNYEK 'al

Április 13.szombat:

Április 28.vasárn.:
J\ÍIlÍus1. szombat:

Ifjúsági zarándoklat Székesfehérvárra. Az
utazás módjáról később adunk tájékoztatást.
Elsőáldozás a Y2 9 órai szentmisén.
Hittanévzáró és bizonyítvány osztás a temp-
lomban.
Hittanos zarándoklat Máriaremetére. Találkozás
a templom előtt 1/29-kor.

Június 8. szombat:

==============================
Templomunk 50 éves évfordulója

Plébániatemlomunkat 1941. október 5-én szentelte fel Shvoy Lajos
székesfehérvári megyespüspök. '

Az ünnepi hálaadó szentmise:
, 1991. oktöberé-én

szombaton délután 4 órakor lesz.
Erre szeretettel hívjuk és várjuk híveinket! Az évfordulóval
kapcsolatos egyéb rendezvényekről a későbbiekben folyamatosan
adunk tájékoztatást.


