
 
Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. 
Aki bennem marad és én őbenne, 

az bő termést hoz.”         ( Jn 15, 5.) 
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A Dunaalmási Római Katolikus Egyházközség lapja 

Szerkesztő: Szuly László, tel.: 06-34-450-222, mobil: 06-30-500-45-30 
e-mail: szulylaci@gmail.com 

 
Lelkipásztor: Kovács Csaba Albert esperes plébános,  mobil: 06-30-221-44-03       
           Fülöp Tamás diakónus,   mobil: 06-70-531-32-37 
 Plébánia hivatal: Tata, Bartók Béla u. 1.    Tel.: 06-34-380-019 

          
MISEIDŐPONTOK:               

Dunaalmás: Péntek 17.00, előtte 16.30-tól szentségimádás és gyóntatás 
         Vasárnap: 11.30 
Neszmély: Csütörtök 17.00, előtte 16.30-tól szentségimádás és gyóntatás 
       Szombat: 16.45 
 
 Május 22-én ünnepeltük védőszentünket, Nepomuki Szent Jánost. Búcsúi 
témánk a "KÖZÖSSÉG" témaköre volt. Az igen gazdag és igen szerteágazó témához 
kapcsolódó gondolatokat olvashattunk a templom falára szerelt tablókon. Ebből 
válogattam ide egy csokorra valót. (A teljes anyag a fenti e-mail címen kérhető.) 
 

KÖZÖSSÉG: közös életviszonyok vagy munkaviszonyok között élő, illetve 
közös eszmék, célok által egyesített emberek csoportja. (pl.: faluközösség (község), 
egyházközség, szerzetesi közösség, munkahelyi közösség, bázisközösség. A 
legeslegfontosabb közösség, és egyben minden társadalom alapja: a CSALÁD. 
 

KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS 
 A közösségen belüli összetartó erőt növeli a közös étkezés. Valakivel együtt 
étkezni azt jelenti, hogy közösséget vállalok vele, az ő személye fontos számomra. 
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Ezt megfigyelhetjük Jézus életében is. Együtt étkezett bűnösökkel és vámosokkal. 
Azért, mert ők is fontosak voltak számára. Nem a bűnt pártolta ezzel a gesztussal, 
hanem kifejezte azt, hogy számára még a bűnös ember is fontos, hiszen Ő nem azért 
jött, hogy elítélje a bűnösöket, hanem azért jött, hogy megmentse őket. (Lk 19, 10.) 
 Manapság divat lett a „közösséget építő tréning”. Munkatársak együtt 
mennek kirándulni, sportolni, vagy kerti partit tartani. 
 Az összetartozás élményét erősítik a közösségépítő játékok és a közös 
éneklés. (Ezekre mutattunk egy-egy példát az agapé során.) 
 

A közösségek életében, de legfőképp a házasságban nagyon fontos a 
SZERETETNYELV ismerete és alkalmazása. „A szeretetnek alapvetően ötféle 
kifejezésmódja, azaz nyelve van. Az öt nyelv közül mindannyiunknak van egy 
elsődleges szeretetnyelvünk, amely érzelmileg mélyebben érint minket, mint a másik 
négy, és amelyet a legkifejezőbbnek érzünk. Ahhoz a személyhez, aki az elsődleges 
szeretetnyelvünket beszéli, általában vonzódunk, mert betölti érzelmi 
szükségletünket. Ám ha a másik fél nem beszéli ezt a nyelvet, akkor nem vagyunk 
biztosak abban, hogy szeret minket, mert érzelmileg nem értjük egymást.  

Sok kapcsolatban jelent problémát, hogy mindkét fél csupán a saját 
szeretetnyelvét beszéli, és csodálkoznak, hogy vajon miért nem értik egymást. Olyan 
ez, mintha angolul szólnánk valakihez, aki csak németül ért, és meg lennénk lepve, 
hogy nem érti, amit közölni szeretnénk vele. Sokkal gazdagabbá válnak az emberi 
kapcsolataink, ha megtanulunk mások szeretetnyelvén kommunikálni.” 
  (Gary Chapman: Az 5 szeretetnyelv 19-20. old.) 

Az öt szeretetnyelv: elismerő szavak, minőségi idő, ajándékozás, szívességek, 
testi érintés. 

JÉZUS LEGHŐBB VÁGYA 
 Jézus az utolsó vacsora alkalmával imádkozott az apostolokért, majd így 
folytatta: „De nemcsak értük könyörgök, hanem azokért is, akik szavukra hinni fognak 
bennem. LEGYENEK MINDNYÁJAN EGYEK. Amint te, Atyám, bennem vagy és én 
tebenned, úgy legyenek egyek ők is mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te 
küldtél engem.” (Jn 17, 20-22.) 
 Ennek szellemében éltek az első keresztény közösségek. „A hívek mind 
összetartottak, és mindenük közös volt. Birtokaikat eladták, és az árát szétosztották 
kinek-kinek szükségéhez mérten.” (Ap. Csel 2, 44-45.)  Őket nevezzük 
„őskeresztényeknek”. Nevezhetnénk őket „hőskeresztényeknek” is. 
 Később létrejöttek a szerzetesi közösségek. Pl.: Assisi Szent Ferenc (1182-
1226) alapította ferences közösségek. (Ferences Első Rend) Ezzel egyidőben jött létre 
ferences mintára Assisi Szent Klára (1194-1253) közössége: a klarisszák rendje. 
(Ferences Második Rend) A férfi szerzetesek kolostorban laktak, a női szerzetesek 
zárdában. De létezik ferences szellemiségű közösség házaságban élő emberek 
számára is. Ez a Ferences Világi Rend. (Ferences Harmadik Rend) E közösség tagjai  
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saját otthonukban laknak, de gyakran összejönnek közös imára, és közös dolgaik 
megbeszélésére. (Tatán is él ilyen közösség.) A Ferences Világi Rendet 1950-ben az 
állam betiltotta, újjászerveződése 1989. február 3-ára, a magyarországi lelkiségi 
mozgalmak első országos konferenciájára tehető. 

 
Jelenleg a római katolikus egyház a világ legnagyobb keresztény közössége. 

Kétezer éves történelmével a katolikus egyház a világ egyik legősibb, máig 
fennmaradt vallási intézménye. A Föld népességének mintegy 31,5 százaléka, 2,2 
milliárd ember keresztény. A keresztények fele római katolikus, 37 
százalékuk protestáns, 12 százalékuk pedig ortodox felekezet tagja. 

A katolikus egyház küldetése:  Jézus Krisztus  örömhírének, az 
 evangéliumnak  a hirdetése, a szentségek  kiszolgáltatása, valamint a felebaráti 
szeretet gyakorlása.  Ezen kívül a világ minden részén működtet szociális 
programokat és intézményeket, úgymint iskolákat, egyetemeket, kórházakat, 
missziós telepeket, menedékhelyeket, valamint olyan szervezeteket, mint például 
a Nemzetközi Karitász – aminek tagja a magyarországi Katolikus Karitász is –, amelyek 
a szegényeken, a családokon, időseken, betegeken, vagy menekülteken segítenek. 

Napjainkban a nagy Egyházon belül egyre több kisközösség (bázisközösség) 
alakul. Egy plébánián belül létezhet pl.: „özvegyek és egyedülállók közössége”, 
„ministránsok közössége”, „cserkészcsapat”, „énekkar”, „ifjúsági kórus”, 
„imacsoportok”. Továbbá különböző lelkiségi mozgalmakhoz tartozó kisközösségek: 
Regnum Marianum (Mária országa), Bokor Bázisközösség. 

Egy vasárnapi szentmisén együtt ünnepel a sok kis csoport, tehát a 
szentmise a kisközösségek közösségének ünnepi együttléte. 

  
HOVÁ LETT JÉZUS LEGHŐBB VÁGYA ? 

 Úgy tűnik, hogy a 2000 év történelme során szertefoszlott ez az álom. 1054-
ben megtörtént a nagy egyházszakadás kelet és nyugat között. Aztán jött a 
reformáció, amely később szakadások sorozatát indította el. Darabjaira esett szét az 
egység. De talán van remény újból összeilleszteni ezeket a darabokat. E célból 
alakultak ki az ökumenikus mozgalmak (Pl.: Taizé) Az egyházak vezetői keresik az 
együttműködés lehetőségeit. De talán mi magunk is tehetünk valamit az egységért. 
 

 „POSTAKOCSI” 
Amerikában a földrész felfedezése és az aranyláz idején nagyon sokáig 

postakocsikon lehetett közlekedni. Volt három különleges jegy, amit erre válthattak 
az utasok. Az első osztályú jegy olyan volt, hogy ha baj van a kocsival – sárba beragad, 
eltörik esetleg a tengely vagy a kerék –, akkor az elsőosztályú jeggyel rendelkezőnek 
nem kellett semmit csinálnia, ott maradhatott a helyén. A másodosztályú jegy olyan 
volt, hogy ki kellett szállni a postakocsiból, ennyivel is könnyíteni a többiek munkáját.  
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A harmadosztályú jegy pedig olyan volt, hogy segíteni kellett kihúzni a sárból a kocsit, 
esetleg javítani a szekér eltörött részeit. Hányan gondolják úgy sajnos az 
Egyházunkban, hogy elsőosztályú jegyük van! Ülnek a padban, s nem gondolják, hogy 
Jézus rájuk is számít, hogy tőlük is kért valamit. 

„A SZÖGLETES KEREKŰ SZEKÉR” 
 Egy közösségben mindenkinek megvan a maga szerepe. Nem vagyunk 
egyformák. Kinek ilyen, kinek olyan hasznos képességei vannak. De ha ezeket a 
képességeket nem bontakoztatjuk ki, nem teszünk semmit, akkor a közösség szekere 
olyan, mintha szögletes kerekei lennének. Hiába gürcöl egy-két tag, ha a többiek (a 
kör alakú kerekek) csak ülnek a szekéren, és nem zavarja őket, hogy valaki vért 
izzadva küszködik a szekér előbbre mozdításával. Ám ha a kör alakú kerekek a 
helyükre kerülnek, azaz a közösség valamennyi tagja megteszi a tőle telhetőt, akkor a 
szekér szinte magától szalad. 
(Christian A. Schwarz: MAGÁTÓL – A természetes növekedés útja. Bevezetés a 
Természetes Közösségfejlődésbe, Harmat Kiadó2015.) 
 

A HÁZASSÁG MINT ÉLETKÖZÖSSÉG 
Robert Schuman (1886-1963) egy nagyon mélyen keresztény, nagyszerű 

politikus nem házasodott meg. Úgy érezte, hogy nem ez az ő Istentől kapott útja. 
Egyszer megkérdezték tőle, hogy miért nem? Egy kicsit viccesen így felelt: „Egy 
alkalommal egy zsúfolt buszon utazott. A sofőr hirtelen fékezett. Ő rálépett egy 
mellette álló hölgynek a lábára. A hölgy azonnal felkiáltott: „Te idióta! Fajankó! Nem 
tudsz vigyázni?” Csak miután kiöntötte a dühét, akkor nézett föl. Elsápadt, s azt 
mondta neki: „Elnézést Uram! Azt hittem, hogy a férjem volt.” 

 Ez a történet valamit mélyebben is talán üzen nekünk. Mégpedig azt, hogy a 
házasság olyan szintű életközösség, olyan mélységű eggyé válás férj és feleség között, 
ahol nem tudják egymás elől elrejteni a gyöngeségeiket, a sebeiket, a néha feltörő 
idegességüket sem. Egy semmi máshoz nem hasonlítható, hatalmas és néha embert 
próbáló életközösség ez. Olyan közelség, ami semmilyen más emberi társadalomban 
létező intézményhez nem hasonlítható. Két ember örök hűséget esküszik. Együtt 
laknak. Testileg is eggyé válnak. Az igenjükből vérszerinti család születik. Az emberi 
társadalomnak ez mélyben levő titokzatos, legerősebb összetartó eleme. Enélkül az 
emberi társadalom széthullik. Ahogyan egy nagyszerű házasságról szóló könyv írja: 
„Ezek a sokszor hóbortosnak tűnő férfi-nő párok a társadalom legalapvetőbb 
oszlopai. Általuk tud létezni az emberiség. Általuk tudjuk továbbadni a szeretet titkát. 
Ennek az egységnek azonban van súlya, van ára.” 

*   *   * 
Az esküvői meghívónk mottója volt ez a közmondás: 

Cor cor corroborat, concordia corda coronat. 
Szív a szívet erősíti, az összetartás a szíveket koronázza. 


