“Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők.
Aki bennem marad és én őbenne,
az bő termést hoz.”
( Jn 15, 5.)
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PÁLYÁZATI JÓ HÍR
2021. április 14-én kelt levelében a Miniszterelnökség jelezte, hogy „A
dunaalmási római katolikus templom nyílászáróinak cseréjére 4.000.000-Ft, azaz
négymillió forint vissza nem térítendő támogatást kíván biztosítani.”
Ez az a munka, amelyet mindenképp előbb kell elvégezni, mint akár a külső,
akár a belső festést.
A pályázati támogatás nagy öröm számunkra, hisz önerőből nem tudnánk
felújítani templomunkat. Pedig úgy illenék, hogy az őseinktől örökölt épület, az „Isten
háza”, rendben legyen. Korábban is volt már felújítási munka. A háború nyomainak
eltüntetése, tetőcsere, vakolatjavítás, festés. A legutóbbi nagyobb lélegzetű munka
kb. 50 évvel ezelőtt volt.
NYERTÜNK !
De elgondolkodtam azon, hogy honnan származhat ez a pénz. Gyanítom,
hogy nem attól, aki eldönti, hogy a rendelkezésre álló keretösszegből ki mennyit
kapjon. Ezért a pénzért valakik megdolgoztak! És nem önként adták össze a pénzt a
dunaalmási templom felújítására! Ezt a pénzt pl. adó formájában fizették be a nagy
kalapba. Ha ezt azzal a tudattal tették, hogy befizetett adójuk jó helyre megy, akkor
ez számukra is öröm forrása lehet. Gondolhatták persze azt is, hogy ők ezt a pénzt
jobban is el tudták volna költeni: például saját álmaik megvalósítására. De hát az adót
muszáj volt befizetni.
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mások támogatására is csurran-cseppen valami, azaz egy része a rászorulók
támogatására megy. Csak a kényszert éreztem.
Most arra jutottam, hogy a pályázati pénz elnyerése nemcsak örömöt kell,
hogy okozzon. A hála érzésének is ki kell alakulnia lelkemben. De kinek is kellene
meghálálnom? Hogyan tudnám én ezt meghálálni?
Mondhatok hálaimát Istennek. Küldhetek köszönő levelet a
döntéshozóknak. Sőt őket is imáimba foglalhatom. De hogyan háláljam meg azoknak
a támogatást, akik „kényszerből” fizették be az adót, azt sem tudván, kit támogatnak
azáltal. Talán úgy, hogy őket is imáimba foglalom.
De lehet még egy mód a hálám kifejezésére. Mégpedig az, hogy ha csak
tehetem, én is támogatok másokat szorult helyzetükben, akár a befizetett
adóforintjaimon felül is. „Szegények mindig lesznek veletek.” – mondja Jézus. (Jn 12,
8.) Mindig találhatok nálamnál szegényebbet, akin segíthetek.
„Jónak lenni jó!” – mondja az adventi jótékonysági gyűjtés jelszava. Ez
évente egyszer van. De az év során több alkalmam is nyílik mások megsegítésére.
Rendszeresen támogathatom a betegeket, a kórházakat, a mentősöket, a
bohócdoktorokat, a Karitászt és egyéb segélyszolgálatokat, akik eljuttatják
adományaimat a rászorulóknak. Ezért azt fogom javasolni a PTT-nek, hogy ennek
szellemében, és a nyertes pályázat okozta örömtől is vezérelve, küldjünk rendszeres
támogatást valamelyik karitatív szervezetnek.
SZENT JÓZSEF ÉVE - CSALÁD ÉVE
Szent József évét hirdette meg Ferenc pápa. A beiktatási miséje pontosan
március 19-én, Szent József ünnepén volt, s talán emlékszünk arra, hogy példaként
állította mindannyiunk elé Szent József gondoskodását. Kapcsolatba hozza ezt Ferenc
pápa azzal is, ahogyan gondoskodnom kell az egész teremtett világról. Nagyon közel
áll Ferenc pápához Szent József alakja. Szent József az Egyház védőszentje is, és
ebben a korban, amelyben élünk, és ahol nagyon sok külső támadás és belső
feszültség is terheli az egyházunk életét, fontos Szent Józsefhez fohászkodnunk, az ő
példáját magunk elé állítani. S talán van egy harmadik dimenziója is ennek a Szent
József évnek, mégpedig összekapcsolta a Szentatya a házasság, illetőleg a család
évével, és talán arra is akar utalni, hogy mennyire fontos a férfi, az édesapa szerepe a
családban. (Székely János püspök úr beszéde a Mária Rádióban, 2021. április)
SZENT JÓZSEF IMA
Szent József, légy házunk ura, kis családunk patrónusa!
Egyetértés, hű szeretet egyesítse szíveinket!
Az ég felé mutass utat, gyámolítsd az ellankadtat!
Küzdelmekben légy segélyünk, erényekben példaképünk!
Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit!
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Engedd be az Isten-áldást, minden jóban gyarapodást!
Ajánlj minket Jézusodnak, szeplőtelen Szűz Arádnak,
hogy családunk kisded háza Názáretnek legyen mása! Amen.
(A szentmise előtti percekben ezt imádkozzuk a tatai kapucinus templomban.)
ALMÁSI BÚCSÚ 2021.
2020-ban a járvány miatt nem tudtuk megtartani a templombúcsú ünnepét.
Idén is csak szolidan ünnepelünk. Nem lesz „salátacsipegető” agapé, és nem lesz
délutáni kerti parti sem. Csak az ünnepi szentmisét tartjuk meg. Nem kell hozni oltási
igazolványt, nem lesz a bejáratnál lázmérés. De mindenkitől azt kérjük, hogy az
érvényben levő járványügyi szabályokat tartsa be önmaga és a többiek egészsége
érdekében. (Pl.: maszkviselés.)

A búcsúi szentmise május 16-án 11.30-kor kezdődik!
Tehát ezen a hétvégén kivételesen nem szombaton lesz a szentmise,
hanem vasárnap!
Akik nem tudnak eljönni a búcsúi szentmisére, lélekben azért velünk
lehetnek. Otthon elimádkozhatják búcsúi himnuszunkat, elmondhatják az imát
egyházközségünk minden családjáért.

Szent János, égi pártfogónk,
Az egyház erős támasza,
A titoktartás bajnoka,
Minekünk jó példaadónk!

Szent János, kérünk, légy velünk,
Segíts vigyáznunk szavunkra,
Jó példád váljék javunkra,
Istent dicsérje életünk!. Ámen.

IMA CSALÁDJAINKÉRT

Nepomuki Szent János, egyházközségünk pártfogója! Oltalmadba
ajánljuk magunkat. Kérd Istent, hogy áldja meg családjainkat! Adja meg,
hogy a kicsiknek boldog gyerekkoruk legyen, a felnőtteknek munkájuk és
biztos megélhetésük, az időseknek nyugodt öregkoruk! Adjon a
családtagoknak békét és megértő türelmet, hogy szeretettel szolgálhassák
egymást! Adjon a betegeknek gyógyulást, a sérelmet szenvedőknek
megbocsátani tudást! Mutassa meg nekünk, hogy mit kell tennünk, és
adjon erőt, hogy meg is tegyük azt, ami neki kedves, és így eljöjjön közénk
az ő országa! Nepomuki Szent János, könyörögj érettünk! Amen.

-4BÚCSÚI MULATSÁGOK
Gyermekkoromban a búcsú az egész falu közösségének nagy ünnepe volt.
Sok árus kínálta portékáját, mindenféle nyalánkságot, kakasos nyalókát, törökmézet,
mézeskalácsot, stb. Volt hajóhinta, körhinta, céllövölde. Árultak lufit meg sok más
játékot. Akkoriban mindezek ritkaságszámba mentek, tehát sokan éltek a
lehetőséggel. Ma már könnyűszerrel eljutunk a legközelebbi vagy akár távolabbi
városokba, vidám-parkok és kaland-parkok várnak minket az év minden napján. A
„vásár" is mindennapjaink részévé vált. A búcsúi vásári forgatag elvesztette
jelentőségét, szép lassan elhalt.
De hogy ne maradjunk teljesen játék nélkül az ünnepen, az alábbiakban
közre adok két játékos feladványt. Ha nem is olyan, mint a céllövölde, lehet
próbálkozni a helyes válasz eltalálásával. A jutalom nem más. mint az a jó érzés, hogy
sikerült megfejteni a rejtvényt. Jó mulatást kívánok!
1. feladat
Az alábbi szövegben számjegyek nevei rejtőznek (10 db). Keresd meg őket, húzd alá!
Hegyezi a fülét a lajhár omladozó odúja mélyén. Bundájában sok rüh
étvágyát csillapítja. Fazekasné gyermeke nem ihat tejet és nem ehet töltött
káposztát, mert viszket tőle a nyaka. Bandi színes üveget csiszolt ki lencsének. Hány
olcsó könyvet vettél a vásárban? Miközben Oszkár a tűző napon barnul, langyos
vízben áztatja lábát.
2. feladat
Az alábbi szövegben szentek nevei rejtőznek (9 db). Keresd meg őket, húzd alá!
Vigyázat! Van benne egy kakukktojás is! (azaz nem szentnek a neve)
Miközben Ede kóborol az erdőben, - lába alatt moha, medvetalp,
álmosgyökér, - így gondolkodik: sokan talán nem is tudják, milyen jó, hogy otthon a
talpunkat a linóleum védi. Bezzeg nem volt ez mindig így, hiszen 45-ig náci
megszállás alatt éltünk. Emlékszem, amikor órákig álltunk sorban, egy szép szál őr
incselkedett a kapuban egy bájos leányzóval (a galamb rusnya féreg hozzá képest):
„Nem láttál, galambom, egy törpét erre?” De a lány hidegen így felelt: „Hagyjál,
más gondom van nekem, és az én gondomon Kossuth bankói sem segítenek!”
Szentek nevei: ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….………………………….
Kakukktojás: …………………………….……………

