“Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők.
Aki bennem marad és én őbenne,
az bő termést hoz.”
( Jn 15, 5.)
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EGYHÁZKÖZSÉG
Az előző számban röviden áttekintettük az Egyház történetét. Azt vizsgáltuk,
hogy az Egyház múltja hogyan él bennünk tovább, hogyan hat mai életünkre. Ezen
örökségünknek vannak jó és rossz oldalai. Jó, hogy megőrizte számunkra az örömhírt:
szeret minket az Isten. Rossz, hogy a szakadások miatt erősen sérült a Jézus-kívánta
egység.
Most azt nézzük meg, hogy a kicsiny helyi egyházaknak, azaz az
egyházközségeknek hogyan alakult a sorsa az idők folyamán, és az mennyire hat ránk
még ma is.
A KÖZSÉG FOGALMA
A község az egy helységben, egy közjogi szervezetben élő emberek
közössége. Ahogy a család a társadalomnak, úgy a község az államnak legkisebb élő
egysége, sejtje. Ebből a szempontból a falu és a város egyaránt községnek számít. Az
Egyház ilyen alapsejtje az egyházközség.
AZ EGYHÁZKÖZSÉG MIBENLÉTE
Az egyházközség: Isten hívő népének az egyházmegye meghatározott
területén élő helyi közössége, mely hit-, remény- és szeretetközösségben van az egy-
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egyház lelki, szellemi és anyagi javaiban.
Az egyházközség a püspök fönnhatósága alatt működő szerv, mely
tevékenységét a püspöktől, és nem a hívőktől nyert fölhatalmazás alapján folytatja.
Az első egyházközségek a Jézus Krisztus és apostolai köré gyűlt
tanítványokból alakultak. Annak tudatában, hogy betöltötte őket a Szentlélek, a
keresztelést mint beavató szertartást végezték, és eszkatológikus létük
csúcspontjaként ünnepelték az Eucharisztiát. E közösségek minden önállóságuk és
zártságuk ellenére sem voltak szekta jellegűek. Pál apostol tanúskodik a „családi
közösségek”
létéről,
melyek
a
nagy
városokban
éltek
többnyire
misszionáló házaspárok vezetésével. Több családi közösség alkotta a helyi
„közösséget” (egyházközséget). E közösségeket Pál apostol Izrael megtisztelő nevével
(gehal Jahve) „Isten egyházának” nevezte, ami később az egész Egyház neve lett.
A kereszténység világméretű terjedésével a területileg meghatározott
egyházközségek egyúttal az egyházmegye és a világegyház lelki sejtjei. - A II. Vatikáni
Zsinat az eltömegesedés és elnévtelenedés veszélye láttán ismét előtérbe helyezte a
szentpáli alapelvet: „Krisztus Egyháza valóságosan jelen van a hívek valamennyi
törvényes helyi közösségében, akiket az újszövetségi Szentírás szintén egyházaknak
nevez” (LG 26). Ezek a részegyházak - bármilyen kevés hívő jön is össze Jézus
nevében, - az „összegyház képét mintázzák” (LG 23). Körükben az egységet, a
szentséget, a katolicitást és az apostoliságot kell megvalósítaniok. „Bennük van és
belőlük áll a katolikus Egyház” (uo.). „Ennek a katolicitásnak a nevében minden egyes
rész átadja sajátos ajándékait a többi résznek és az egész Egyháznak. Így az egész is
és minden rész is gyarapszik minden tag önközlése által, egységben munkálkodva,
hogy elérjék a teljességet” (LG 13).
(LG = Lumen Gentium kezdetű konstitúció (rendelkezés). A Lumen Gentium
„az egyház dogmatikus alkotmánya”, a második vatikáni zsinat egyik legfontosabb
dokumentuma. A zsinati határozatot 1964. november 21-én hirdette ki VI. Pál pápa.
A zsinaton a püspökök 2151 igenlő szavazattal fogadták el öt szavazat ellenében.
A katolikus egyház hagyománya szerint kezdő szavai adják a dokumentum címét.
A latin „Lumen gentium” jelentése: „nemzetek világossága”. A szerk.)
A területi elv halványul, viszont egyre jobban terjed annak tudata, hogy a
plébánia, a bázisközösség, életközösség és a szerzetesi közösség teljes értékű
egyházközség lehet. Lelkiségük szempontjából az egyházatyák nézete mérvadó: a
keresztény közösség életének modellje a Szentháromság szeretetközössége. Ennek
analóg példája mutatja az utat az egységre a sokféleségben, az igazi egyenjogúságra,
a közös felelősségvállalásra és munkára minden téren, a szociális területen éppúgy,
mint az imádság és istentisztelet közösségében. A laikus apostolkodás az Úr oltára
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Így lehet lelki kovász az egyházközség az Egyház és az egész társadalom számára, s
így lehet a föld sója és a világ világossága
MAGYARORSZÁGON
Az egyházközségek a 19. sz. végétől jelentek meg. 1919. után az ország
püspökei elérkezettnek látták az időt arra, hogy országosan egységes jogi formát
adjanak a hívek ilyen kezdeményezéseinek. 1920. II. 27: Csernoch János bíboros
hercegprímás, III. 2: Haller István vallás és közoktatásügyi miniszter jóvá hagyta, és
életbe lépett A Budapesti katolikus egyházközségek igazgatásának szabályzata.
VII. 27: a minisztertanács határozatot hozott elfogadásáról: amely egyházközség
elfogadta, azt kormányhatóságilag megalakultnak ismerték el. - 1925. I. 1: életbe
lépett a budapesti egyházközségek egyházi adójának szabályzata. - 1929. III. 13: a
katolikus püspöki kar konferenciája elrendelte, hogy minden plébánián meg kell
alakítani az egyházközségi szervezetet, s kiadta a mintaszabályzatot
megszervezéséhez és működéséhez. 1931. III. 18: elhatározta, hogy országszerte
megszervezi és esperesi kerületenként összefogja az egyházközségeket. - 1939. I. 1:
életbe lépett a véglegesnek szánt egyházközségi szabályzat.
Az egyházközségi tagság nem önkéntes, hanem automatikus volt. Minden
katolikus hívő lakóhelyénél fogva valamelyik egyházközséghez tartozott (az
egyházközség tehát semmiképp sem volt egyesületnek nevezhető). 1984. VII. 10-én
adták ki az egyházközségek új szabályzatát próbaidőre. Ennek bevezető rendelkezései
alapvetően nem változtatták meg az 1929-es szabályzat szerinti jog jellegzetességeit.
A végleges szabályzat 1992-re készült el. Ez azonosítja az egyházközséget a
plébániával, mely az új jog szerint a hívek közössége.
Az egyházközség vezetője (elnöke) a plébános. A világi elnök őt
helyettesíti, vele együtt jár el. A hívők képviseleti szerve az egyházközségi képviselő
testület, melynek önálló döntési hatásköre legfeljebb a saját működését illető
részletkérdésekben van, jogköre a lelkipásztorkodás terén csakis tanácsadói jellegű.
Tanácsait a plébánosnak adja, s csak esetenként - külön kérdésre - a főpásztornak.
Anyagiak terén az egyházközségi szervek a tanácsadáson kívül bizonyos ügyintézői és
ellenőrzői feladattal is rendelkeznek. Semmiképp sem fölöttes hatóságai a
plébánosnak, hiszen küldetésük annak segítésére szól.
(Forrás: Magyar Katolikus Lexikon)
TÚLÉLÉS
Kr. u. 1000-ben Szent István királyunk keresztény hitre térítette népét. 900
évvel később jelentek meg az első egyházközségek. Ez alatt a 900 év alatt milyen
formában tudott élni és megmaradni a Magyar Egyház? Jó lenne tudni! Hátha
tanulságokkal szolgálna ahhoz, hogyan éljük túl a következő századokat!

FARSANGI BÁL HELYETT
A járvány miatt idén elmaradt a plébániai farsangi bál Almáson. (A korábbi
években más miatt maradt el.) Ám hogy ne múljon el mégsem nyomtalanul a farsang,
közös játékra hívtam a farsang-vasárnapi mise résztvevőit. Furfangos Farsangi Fejtörő
14 kvízkérdését osztottam ki a szentmise után.
Egy héttel később kézbe adtam a helyes megoldásokat, és az időközben
összegyűlt tanulságokat. Az egyik ez volt:
6. Jézus mondja: „Keressétek Isten Országát!” (Mt 6, 33.) Elénk is tár
jónéhány hasonlatot Isten Országáról. Ám ezeket nem mindig könnyű megérteni.
Olyanok, mint egy-egy rejtvény, amit meg kell fejteni.
A megfejtéshez itt is elég néha egy kis matematika, egy kis logika, egy kis
tapasztalat, egy kis lexikális tudás. De figyelembe kell venni, hogy a történetek 2000
évesek. Más volt akkor a világ, és más most. Arra is vigyáznunk kell, nehogy a
beállítódás csapdájába essünk, és hiábavalóság legyen a próbálkozásunk, vagy
zsákutcába fussunk. Jézus példabeszédeinek értelmezését hallhatjuk hetente a
prédikációkban.
Jézus rejtvényeit azonban nem elég egyszerűen megfejteni, hanem a
megfejtésekhez kell igazítani az életmódunkat is. Templomi közösségünk tehát
nemcsak arra jó, hogy együtt fejtjük meg a talányokat, hanem arra is jó, hogy
segítsük egymást életünk igazításában is.
A beállítódás jelenségét mutatja ez a példa: „Állíts össze 4 egyenlő oldalú
háromszöget 6 db gyufaszál segítségével!” És akárhogy próbálgatjuk, nem megy
mindaddig, amíg csak az asztal lapján síkban próbálkozunk. A helyes megoldáshoz ki
kell lépni a térbe, három dimenzióba, magyarán egy tetraédert kell összeállítani. Csak
hát megszoktuk, hogy az ilyenféle gyufás feladványokat síkban oldjuk meg.
PRÓBÁLKOZÁS
Vegyük például Jézusnak azt a példabeszédét, amikor egy gazda munkásokat
fogad föl reggel, délben, délután, és mindegyikkel 1 dénár munkabérben állapodik
meg. Napnyugtakor az egész nap dolgozók – látva, hogy a később munkába állók 1
dénárt kaptak, - azt remélték, hogy ők többet fognak kapni. De nem így történt, ezért
igencsak méltatlankodtak. (Mt 20, 1-15.)
A példabeszéd megfejtése során mi is könnyen beleeshetünk a beállítódás
csapdájába, amint beleestek a példabeszéd egyes szereplői. Mi is gondolhatjuk azt,
amit ők: több munkáért több pénz jár! Ha csak evilági síkon értelmezzük az esetet, mi
is megállapíthatjuk, hogy „az Isten nem igazságos!” A helyes megértéshez magasabb
dimenziókba kell lépnünk! Ott talán megérthetjük a lényeget: Isten mindenkinek
ugyanazt akarja adni: a végtelen boldogságot.
FACEBOOK
2021. február 7-én csatlakoztunk a neszmélyi internetes csoporthoz. Így jött
létre a „Dunaalmási és Neszmélyi Római Katolikus Egyházközség” elnevezésű
facebook csoport. Ez nagyságrendekkel több, mint ez az újság! Hang, kép és video
teszi nagyon gazdaggá! Szívesen látunk! Jelentkezz nálam! Szuly László adminisztrátor

