“Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők.
Aki bennem marad és én őbenne,
az bő termést hoz.”
( Jn 15, 5.)
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NAGYHETI SZERTARTÁSOK Dunaalmáson
április 1. NAGYCSÜTÖRTÖK
szentmise:
16 óra
április 2. NAGYPÉNTEK
szertartás:
17 óra
április 3. NAGYSZOMBAT
feltámadás: 16 óra
Áldott Húsvéti ünnepet kívánok mindenkinek!
Püspök atyánk rendelkezése értelmében a nagyheti szertartásokat
egyházmegyénkben megtartjuk a járványügyi előírások figyelembe vételével. Arra
kérjük a Kedves Testvéreket, hogy templomainkban maradéktalanul tartsák be a
higiéniás és távolságtartási szabályokat, valamint a maszkviselési előírást! A
Püspöki Kar engedélye alapján nem követ el bűnt az, aki nem jön el a
szertartásokra. A kialakult helyzetre való tekintettel éljünk ezzel a lehetőséggel,
hiszen Komárom - Esztergom Megyében különösen is rossz a helyzet! Diákok, mivel
iskola nincs, lehetőleg ne jöjjenek a templomba! Az idősek és krónikus betegek
különösen is vigyázzanak! Csak azok jöjjenek a szertartásokra, akik már megkapták
az oltást! (Albert atya)
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hogy arra feltétlenül el kell jönni a templomba, hanem azt jelenti, hogy abban az
időpontban gondoljunk egymásra, imádkozzunk egymásért, és adjunk hálát az egyes
napokon ünnepelt ajándékokért.
NAGYCSÜTÖRTÖK
„Jézus mondja: Új parancsot adok nektek. Szeressétek egymást, ahogy én
szeretlek titeket!” (Jn 15, 12.)
Ezen szeretet mibenlétét megmutatva Jézus megmosta tanítványai lábát.
Majd hozzáfűzte: „Ha tehát én, az Úr és Mester megmostam lábatokat, nektek is meg
kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam nektek, hogy amit én tettem, ti is tegyétek
meg.” (Jn 13, 14-15.)
Tudom, Uram, hogy szeretetre szólító parancsodat az én boldogulásom
érdekében mondod. Mégis úgy érzem, nehéz parancsra szeretni. Megpróbálom hát
kérésedet az irántad való tiszteletből és hálából teljesíteni.
NAGYPÉNTEK
A megemlékezés középpontjában Krisztus szenvedése áll. (Passió)
Most különösen aktuális a szertartásban elhangzó ima a szenvedőkért:
„Most azért imádkozzunk, kedves testvéreim, a mindenható Istenhez, hogy
tisztítsa meg a világot minden tévelytől, a betegséget tartsa távol tőlünk, az
éhínséget űzze el, a börtönöket nyissa meg, a bilincseket oldja fel, az utazóknak adjon
biztonságot és szerencsés érkezést, a betegeknek gyógyulást, a haldoklóknak pedig
örök életet.
Mindenható, örök Isten, szomorúak vigasztalója, bajbajutottak erőssége!
Jusson el hozzád könyörgésünk, amikor a sokféle bajból hozzád kiáltunk! Érezzük
mindnyájan boldog örömmel, hogy a megpróbáltatások idején velünk van irgalmas
jóságod. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.”
NAGYSZOMBAT
A mai evangéliumban azt olvassuk, hogy húsvét hajnalán asszonyok
igyekeznek Jézus sírjához. Útközben azon tanakodnak, hogy hogyan jutnak Jézus
közelébe, ki fogja elhengeríteni a követ a sírbolt bejáratából. Odaérve meglepetten
látják, hogy a kő el van hengerítve. Nincs akadálya annak, hogy Jézushoz jussanak.
Számunkra sincs külső akadálya annak, hogy Jézushoz jussunk. A KŐ EL VAN
HENGERÍTVE! Akadály már csak a mi szívünkben lehet.
Uram! Köszönöm, hogy „a kő el van hengerítve”, megadtad a lehetőséget,
hogy Hozzád jussak. Már csak a szívemben levő akadályokat kell lebontanom,
elhengerítenem. Félelmeimet, lustaságomat, önzésemet, büszkeségemet,
sértődöttségemet, tévedéseimet. Szeretnék egészen közel kerülni Hozzád, megérteni
szavaidat, és megtenni mindazt, amit megértettem tanításodból. Légy segítségemre!
Amen.
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Szent István király elindította a magyarságot a kereszténység útján.
Elrendelte, hogy 10-10 falu összefogásával templomokat építsenek. Külföldről hívott
szerzetesek és papok hirdették az evangéliumot, a jézusi örömhírt.
Később Szent László király megszervezte az egyházmegyéket,
püspökségeket. A továbbiakban az ő feladatuk volt az emberek lelki szolgálata.
Az egyház szervezetének kiépítése felülről szervezve jött létre.
NEHÉZ IDŐSZAKOK
A tatárdúlás során, majd a török hódoltság idején falvak sora pusztult el,
néptelenedett el. Aztán újabb nehéz korszak jött: a reformáció, a szakadás. Abban az
időben a városokat, falvakat egy-egy főúr (földesúr) birtokolta. És ha a főúr áttért
más vallásra, akkor a hozzá tartozó falvak és városok népe is az új valláshoz
csatlakozott. Mondhatnám azt is, hogy az egyes falvak közösségei nem voltak a
maguk urai. Adták-vették az urak egymás közt a falvakat. Még mindig felülről
szervezték az emberek életét.
Magyarországon az egyházközségek a 19. sz. végétől jelentek meg. Egy
egyházközség születésének történetét mutatom be a Bp. Lehel téri Szent Margit
templom építése kapcsán.
dr. Sebestyén Csilla: A TEMPLOM ŐSTÖRTÉNETE
1919-ben a Lipótváros külső területén élő hívek egy Kápolnaegyesület néven
működő társaságot hoztak létre azért, hogy a katolikusokat lakásokban és
pincehelyiségekben istentiszteletre gyűjtsék össze. Ez az egyesület alakult át 1920ban egyházi jóváhagyással a Lipótváros II. elnevezésű egyházközséggé, amelynek
élére Dr. Zaymus Gyula hitoktatót nevezte ki Dr. Csernoch János bíboros,
hercegprímás, esztergomi érsek.
Eleinte csak vasárnaponként tarthattak istentiszteletet a Pannónia utcai elemi
iskola tornatermében, ahol egy a katonaságtól kölcsön kapott hordozható tábori
oltár állt rendelkezésükre. Ezt később egy dohánygyári ládák deszkáiból készült szép
kis oltár váltotta fel.
Dr. Zaymus Gyula kitartó tevékenységének köszönhetően hamarosan az
iskola szuterénjében rendeztek be egy kápolnát, amelyet Jézus Szent Szívéről
neveztek el. Az atya és világi munkatársai összeírták és megszervezték a környéken
szétszórva élő híveket. Elérték, hogy a kápolnában keresztelhettek, és rendezhették a
vadházasságban élők helyzetét is. Karitatív, szociális és kulturális egyesületeket
alapítottak. Egyházközségi Élet címmel kis kiadványt jelentettek meg, amelyet ingyen
osztottak szét az utcán, hogy az egyházközség létezésének és működésének híre
elterjedjen. Vasárnap délutánonként és csütörtökön este kultúrműsorokat adtak elő,
amelyekben a környéken élő munkások gyermekei szerepeltek; a szülőket így
kötötték az egyházközséghez. Egészen az ötvenes évek elejéig híres volt a plébánia
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templomaiban és egyházi intézményeiben is. Később vetítőgépet vásároltak, és
mozielőadásokat tartottak a híveknek heti rendszerességgel.
Lassan gyarapodott a közösség vagyona és egyházi ruhakészlete, s a kápolna is
egyre szebb lett. Hatalmas csapás volt, amikor 1923-ban a csatornákból feltörő árvíz
kétszer is elöntötte a pincekápolnát, amely berendezésével együtt tönkrement.
Ugyanabban az évben a Terézváros egy részével kibővítve önálló plébánia lett az
egyházközség területe Budapest Lipótváros–Lőportárdűlői Római Katholikus Plébánia
néven, amelynek első plébánosa is Dr. Zaymus Gyula volt. A plébánia hamarosan
Árpád-házi Boldog Margit nevét vette fel. Ekkor vált a közösség elsőrendű céljává a
templom felépítése. Még ugyanazon évben (1923) megalakult a templomépítő
bizottság, és kezdetét vette a tíz évig tartó hatalmas munka. A templomhoz telekre
és pénzre volt szükség. Rengeteg akadállyal és gáncsoskodással kellett megküzdeni.
Egy ideig olyan ember állt a templomépítő bizottság élén, aki senkinek nem engedett
beleszólást az ügyekbe, s mikor ennek következtében a tagok nem voltak hajlandók
együttműködni vele, nem adta át az iratokat, s emiatt két évig szünetelt a bizottság
munkája.
Meg kellett küzdeni a bürokratákkal is, akik akadályokat gördítettek az
építkezés elé vagy figyelmetlenségből, vagy makacs elképzeléseiktől vezérelve. A
templom telkét egyszerre kapta meg a plébánia és egy fatelep, ezt a vitás helyzetet el
kellett rendezni. Aztán kiderült, hogy a telket rossz helyen, 17 méterrel arrébb
jelölték ki. Akadt olyan építési tanácsos a városházán, aki máshol szerette volna látni
a templomot, s mindaddig, amíg az illető más állásba nem került, nem kezdődött el
az építkezés.
Ám a kitartó, szívós munkának köszönhetően, felépült a templomunk. 1933.
október 15-én szentelte Dr. Serédi Jusztinián bíboros, hercegprímás, esztergomi
érsek.
* * *
A fenti történet jó példája az alulról szervezésnek. Albert atya szerint
nekünk sem felülről kell várni minden intézkedést. Mi is lehetünk elindítói és kiépítői
nagyszerű dolgoknak.
FACEBOOK
2021. február 7-én csatlakoztunk a neszmélyi internetes csoporthoz. Így jött
létre a „Dunaalmási és Neszmélyi Római Katolikus Egyházközség” elnevezésű
facebook csoport. Naprakész információkhoz juthatunk, érdekességeket láthatunk,
előadásokat hallhatunk, zenei élményekben lehet részünk. Ha még eddig nem
csatlakoztál volna, szívesen látunk Téged is a csoportban! Jelentkezz nálam! Szuly
László adminisztrátor

