Adventi gondolatok
A karácsonyt megelőző közel 4 hétben
a keresztény hívő emberek reményteli
várakozással töltik azt az időt,
amit latinul Adventus Domininek, magyarul
Úrjövetnek,
vagyis az Úr Jézus Krisztus eljövetele szent idejének nevezünk.
Az adventi időszak
azonban
nemcsak a karácsony közeledtét
fejezi ki, hanem
szimbolikusan
egyszerre 3 idősíkot rejt magában.
Az első: a történelmi idősík, ami az Úr Jézus történelmi eljövetele előtt zajlott, és amelyet
évszázadokon, évezredeken át a Messiás eljövetelének biztos tudata és az
arra való várakozás hatott át.
A második: a liturgikus év idősíkja, ami
a karácsonyt megelőző 24 napban december 25-ének, azaz Jézus születése
napjának ünneplésére készíti fel a keresztényeket, mely készületnek a leglényegesebb mozzanata az elcsendesülés, a másokra való odafigyelés, a
szeretet sokféle formájának gyakorlása, ajándékozása, mind Isten, mind
pedig az embertárs felé.
Végül a harmadik: a teológiai idősík,
miszerint életünket várakozásban éljük
meg a Messiás második eljöveteléig,

és ez a várakozás hatja át az Istennel
való szemtől szemben történő személyes találkozásunk
napjáig is földi
életünk minden
pillanatát.
Amint jól látható,
az adventi szent
időszaknak egyetlen dolog nem
része, az indokolatlanul előrehozott karácsonyozás kiüresített unszolása, mely mögött sokkal inkább
üzleti
érdekek
húzódnak
meg,
semmint az ünneppel kapcsolatos előkészület.
Advent elején az
ember hajlamos nagyon sok jó feltételt
fogadni és tenni, amik lehetnek kétségkívül üdvösek és léleképítők is.
Mindezek mellett, ha valamit kérhetek
a kedves gyirmóti és szentimrés hívektől, az röviden így lenne összefoglalható: ne hagyják, hogy ellopják az adventünket! Ne engedjék tönkretenni várakozásunkat a világ gondolkodásmódja
kísértésének engedve! Ne feledjük,
karácsonyunk akkor lesz értékes, ha a
tartalmas Úrjövet áthatotta várakozás
ideje után nem az üres jászol barlangjának hangulatára, hanem a megszületett Kisded Jézusra, és az Ő vigasztaló
szeretetére találunk rá. Ehhez kívánok
Mindenkinek áldott készületet! Sok
szeretettel:
Tamás atya



„Örök Atyádnak karjából
kelsz útra, égi szent Igénk,
segítni földet születel:
időnek telje már megért.
Ragyogd be most a lelkeket,
szereteteddel égesd át,
hogy veszendőkre-unt szívünk'
betöltse boldog égi vágy.
S hogy majd ha Bíró széket ül
és minden ártót tűzre vet,
s ha majd baráti szó hív el
a tárult mennybe híveket:
– lángok sötétes örvényén
ne vergődjünk, mint martalék,
hanem meglássuk Úr színét,
velünk ujjongjon mind az Ég.
Atyának, egyben Fiúnak
és Tenéked is, Szentlélek,
miként volt, légyen örökkön
örökké hála, dicséret. Ámen.”
(Adventi zsolozsma himnusz)


Fotó: Szentmártoni-Borsó Bence

Kapcsolódj!

előtérbe. A kedvenc részem az volt, amikor minden csapatnak el kellett készítenie
egy-egy plakátot és ezek összeillesztéséből
létrejött egy nagy Jézus kép. Nagyon jó
érzés volt látni, hogy sok, kicsi, különböző
rajz egy egésszé vált. A nap végi gitáros
mise pedig tökéletes lezárása volt a napnak.
 Koppi Flóra, Öttevényi Ifjúsági Kör: Nagy örömmel érkeztünk az idei találkozóra, és kíváncsian vártuk Kerényi Lajos atya
előadását. A nap folyamán sok értékes
gondolattal gazdagodtunk. Lajos atya frappáns és tanulságos történetei megmosolyogtattak, de ugyanakkor elgondolkodtatóak is voltak. A találkozó alapgondolata Kapcsolódj! - a kiscsoportos foglalkozásokon is jelen volt, hiszen míg a szentmisén
az Úr Jézussal "kapcsolódtunk", a közös
játék és alkotás során egymással is. Ezek az
élmények tovább építették közösségünket.
Lajos atya gondolatai közül a következő
Fotó: Szentmártoni-Borsó Bence

November 10-én egész napos ifjúsági találkozónak adott otthont a Szent
Imre plébánia. Összeállításunkban a résztvevők gondolatait olvashatják
Az oldalakat szerkesztette: Székelyné Szénássy Judit
pet vállal a találkozó szervezésében, lebonyolításában.
 Engelhardt Róza: - Idén ötödik alkalommal vettem részt az Ifjúsági találkozón és
most is nagyon jól sikerült. Amikor megtudtam az idei témát kicsit megijedtem,
hiszen nem értettem igazán miről fog szólni, mi a lényege, azonban Lajos atya előadásai közben végre én is KAPCSOLÓDTAM. Szeretem az ilyen eseményeket, hiszen mindig új emberekkel találkozhatok.
Az idei évben különösen így volt, hiszen
önmagunk és mások megismerése került

ragadott meg a leginkább: "Vállaltad, vagy
nem vállaltad? Ha vállaltad ne nyavalyogj!" És ez nem csak a keresztény hitünkre vonatkozhat, hanem a mindennapi életünkben is fontos iránymutatás lehet.


Fotó: Vaday Tamás

 Pálfay Dániel: - Idén már tizenkettedik
alkalommal került megrendezésre a Katolikus Ifjúsági Találkozó a plébániánkon. Ezt
az eseményt évről-évre egyre több diák
látogatja meg, nem is véletlenül. A nap - a
zenés ráhangolódást követően - a meghívott Kerényi Lajos atya „Én itt vagyok… és
te hol vagy" című előadásával kezdődött,
ahol sokat megtudhattunk az Isten-keresés
jelentőségéről. A közel másfél órás előadás után sem maradtunk program nélkül.
A diákokat csoportokra osztották, majd a
csoportvezetők segítségével beszélgettünk
az előadásról. Közben lehetőségünk nyílt
jobban megismerni egymást. A Kristály
Étteremben elköltött finom ebéd után
ismét Lajos atya előadása következett:
ezúttal a hitről és felebarátaink szeretetéről tudhattunk meg fontos dolgokat. Ezt
követően a csapatok az elmúlt nap eseményeit összefoglaló plakátot készítettek.
Amikor minden csoport elkészült, az alkotásokat bemutattuk egymásnak. Látványos
volt, ahogy a csapatok oltár elé helyezett
rajzaiból egy hatalmas Jézus-kép állt össze.
Majd újabb színes program következett:
Panykó János vezetésével gitáros énekeket
gyakoroltunk. A nap Winkler Zsolt ezüstmisés atya miséjével zárult. Hálásak vagyunk
a szervezőknek az élményekért, amiket
kaptunk! Különösen Pozsgai Ágnes hitoktatónknak, aki a kezdetek óta fontos szere-

„A lelkek üdvössége a legfőbb törvényem.”
Fotó: Vaday Tamás

- Lajos atya, előadásában többször kiemelte, hogy vegyük észre Isten „lábnyomait” a
körülöttünk lévő világban. Tudna említeni
az életéből olyan isteni jelet, mely meghatározó volt az Ön számára?

- A lelkek üdvössége a legfőbb törvényem
volt, emiatt aztán többször feljelentettek.
Nem tetszett a rendszernek, hogy aktívan
közösségeket építettem magam körül…
Nem tetszett, hogy azt hirdettem nyíltan,
hogy a sok beteg lelkű ember annak köszönhető, hogy Isten nélküli életet propagálnak nekik… Nem tetszett, hogy betegekhez kezdtem járni a kórházakba… Kezdett ellehetetlenülni a helyzetem a sok
feljelentés miatt, ezért kihallgatást kértem
az akkori elöljárómtól: mi tévő legyek? És
ekkor, egy újabb egyértelmű jelként, a
következő tanácsot kaptam tőle: „Atya,
csak a lőtt területekről visszavonulni! De,
csak ha lőnek!” Ezzel az újabb földi és égi
megerősítéssel töretlen lelkesedéssel folytattam aztán lelkipásztori munkámat.
- Említette a kórházi szolgálatát, mely,
azóta is, szerves része a mindennapjainak.
Mi vitte a betegek közé?
- Az úgy történt, hogy nagyjából ötven
évvel ezelőtt a Szent Rafaellal jöttem öszsze. A neve annyit jelent: Isten gyógyít.
Tóbiás könyvében olvasni róla, ő egyike
azon hét angyalnak, aki Isten színe elé
léphet, feladata pedig az emberek oltalmazása. Olyan jóba lettünk vele, hogy szinte látható, tapintható módon volt és van
jelen a napjaimban. A betegek látogatását is az ő hatására kezdtem el. Jelenleg kilenc
kórházba, tizennégy intenzív
osztályra járok be, és ebben a
szolgálatban ez a Gyógyító
Angyal az én nagy pártfogóm.

A csapatok rajzaiból készült Jézus kép.
csolatban egy másik meghatározó élményem. Kicsit fogytán lehetett a lelkesedés
bennem, de egy jól hallható, konkrét isteni
hang így noszogatott: „Lennél szíves segíteni a megváltásban! Számítok rád!”
- Kívánjuk, hogy még sokáig számíthasson
Önre az Úr!

- Nem szokott elcsüggedni a
sok fájdalom láttán?
- Ellenkezőleg: feltölt, energiát ad, amikor a betegek között vagyok. Egyébként sem
vagyok az az elcsüggedős
fajta. Szoktam is mondani a
diákjaimnak: a kutyafátokat,
jön egy kis nehézség, és máris
lekvárkodtok,
elkenődtök!
Kedvenc „szlogenemet” szoktam ilyenkor idézni nekik,
amely Izaiástól való. Azt
mondta az eljövendő Megváltóról: „kedvét nem veszti
soha.” Hozzá akarunk hasonlítani – vagy mi a szösz! Két
évvel ezelőtt volt ezzel kap-

Fotó: Harasztiné Bársonyosi Ágnes

- Vannak olyan élmények, melyeket nehéz
szóba önteni. Ilyenek a hivatásom alakulását kísérő jelek, jelzések is. A megmagyarázhatatlan belső vonzódásom, lelkesedésemen túl, mely a papi szolgálat irányába
terelt, volt egy konkrét indító jel is. Kilenc
éves koromban vasárnaponként Almásfüzitőn ministrálgattunk négyen-öten fiúcskák. Egyik alkalommal valami látomásféle
élményem volt: vártuk a sekrestyében a
miséző atyát, aki a szomszéd településről
jött, és én egyszer csak nem a papot
láttam belépni, hanem Jézust. Bejött és
egyenesen a szemembe nézve, fogta a
nagy misekönyvet, odahozta hozzám és
azt mondta: te fogsz nekem ministrálni! Ez
olyan hatással volt rám, ami alapvetően
meghatározta papi hivatásom. Olyan történelmi időszakban indult a pályám, negyvenes – ötvenes években járunk -, amikor
sokan őrültnek néztek, hogy jó tanuló,
okos gyerekként, nem orvosnak megyek,
hanem papnak. Sokan próbáltak lebeszélni, de azok a bizonyos isteni jelek mindig
megerősítettek a döntésem helyességében. Például az orosz hadifogságom alatt
embertelen, vad környezetben számtalanszor megtapasztalhattam mekkora hatással volt az, amikor tanúságot tettünk a
hitünkről. Vadlelkű, marcona fegyőrök
szelídültek meg, végső elkeseredésben

- A hadifogságból hazaérve – gondolom –
itthon sem a Kánaán várta…

Fotó: Vaday Tamás

Kerényi Lajos atyával
beszélgettünk

lévőknek adott továbblépésnyi erőt, ha
Isten szóba jött.

Decemberi programjaink
Szent Imre Plébánia – Győr
 Adventben szombatonként, az esti
szentmise előtt, ¾ 6-kor tartjuk az adventi
gyertyagyújtásokat.
 December 2. vasárnap: megkezdődik a
2018-2019-es, „C” jelzésű liturgikus egyházi év. Vasárnapokon legtöbbször Szent
Lukács könyvéből olvassuk fel az evangéliumot.
 December 3-24. között: minden hétköznap reggel 6 órakor kezdődnek a hajnali
szentmisék. Az esti szentmisék időpontja:
18 óra. A csütörtök esti szentségimádást
december 13-ig a szokott időben és módon tartjuk.
 December 3-án, hétfőtől a hivatalos
órákban az irodán lehet személyesen előjegyeztetni a szentmise szándékokat a
2019. esztendőre.
 December 7. és 14. péntek: azok meglátogatása, akik az ünnepek előtt otthon
szeretnék elvégezni karácsonyi szentgyónásukat és szentáldozásukat. Előre jelezzük, hogy az elsőpéntekes betegeket legközelebb január 4-én, pénteken fogjuk
látogatni.
 December 8. szombat, du. 4 óra: ellátogat templomunkba a Mikulás. Szent Miklós
méltó fogadásáról a Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium és Általános iskola 5. és
6. osztályos katolikus hittanosai gondoskodnak.
 December 15. szombat: templomunk
gitáros ének- és zenekara közreműködésével kerül sor a 3. adventi gyertya meggyújtására. Az ezt követő szentmisén is a gitáros ének- és zenekar fog közreműködni.
 December 16. vasárnap: a reggel ½ 8kor kezdődő szentmise végén megkezdődik a Szálláskeresés régi szép népi szertartásainak sora. Kérjük, hogy aki egy napra
szívesen befogadná a Szentcsalád képét,
szíveskedjék feliratkozni a hátul elhelyezett lapon.
 December 16. vasárnap: 19 órakor szeretettel várjuk a kedves testvéreket adventi zenei áhítatunkra. Közreműködik Soós
Gábor orgonaművész, valamint a Cant’Art
énekegyüttes. Művészeti vezető: Balogh
Eszter. Részletek a faliújságon olvashatók.
December 17. hétfő: 19 órakor az Ignatius bérlet keretében Quia Respexit címmel hangverseny lesz templomunkban. A
hangversenyt a Collegium Musicum Jauri-

nense Régizene Egyesület adja elő. Művészeti vezető: Kelemen
Áron OSB. Orgonán
közreműködik: Soós
Gábor orgonaművész.
Részletek a faliújságon olvashatók.
 December 20. csütörtök, 21. péntek, és
22. szombat: a hajnali szentmisék alkalmával lesz az adventi
lelkigyakorlatunk szentbeszéddel, szentgyónási lehetőséggel.
 December 21-én, pénteken déli 12 órától január 02-án, szerdán reggel 9 óráig
zárva lesz az iroda! Hivatalos ügyintézésre
az ünnepek alatt nem lesz lehetőség. Kérjük, hogy halaszthatatlan személyes ügyeiket legkésőbb december 21-ig, vagy január
2. után szíveskedjenek intézni. Az esetleges temetések időpontjának egyeztetése
az ünnepek alatt csak az esti szentmisék
alkalmával lesz lehetséges a sekrestyében.
Kérjük, hogy a plébániával történt egyeztetés nélkül ne rögzítsenek időpontot a temetkezési vállalatoknál. Együttműködésüket előre is köszönjük!
 December 21. péntek: az esti szentmise
után ¾ 7-re kérjük a Plébániai Tanácsadó
Testület tagjait, hogy szíveskedjenek eljönni és templomunkat előkészíteni a karácsonyi ünnepekre. Előre is köszönjük!
 December 24. hétfő: 3 szentmise lesz
templomunkban, reggel 6 és este 10 órakor, valamint éjfélkor. 16 órakor kezdődik
a pásztorjáték, amelyet a ministránsok
adnak elő.
 December 25. kedd és 26. szerda: a
vasárnapi miserend szerint lesznek a
szentmisék.
 December 27-től 29-ig esténként a szokott időpontban este 6 órakor tartjuk a
szentmiséket.
 December 30. Szent Család Vasárnapja:
a 18 órás szentmise végén tartjuk a családok megáldását.
 December 31. hétfő, Szilveszter napja:
a 18 órakor kezdődő szentmisében tartjuk
az év végi hálaadást.
 Előre jelezzük a kedves híveknek, hogy
január 1-jén, kedden vasárnapi rend szerint tartjuk a szentmiséket.

Szent László Plébánia – Gyirmót
 December 2. vasárnap: megkezdődik az
adventi idő. Adventben a gyertyagyújtások szertartása mindig
vasárnap, a 10 órakor kezdődő
szentmisék elején lesz. Az adventi szent időszakban, hétköznap, csütörtökönként hajnali 6
órakor lesznek a szentmisékDecember hónapban csütörtökönként délután 5 órakor nem
tartunk szentmiséket.
 December 3-tól lehet szentmiséket előjegyeztetni a 2019-es évre. A
szentmise előjegyzése a plébánia irodáján
személyesen lehetséges a hivatalos órákban. A szentmisék előjegyzése továbbra is
csak csütörtökökre, illetve a kiemelt főünnepekre, valamint a vasárnapi időpontokra
lehetséges.
 December 7. és 14. péntek: azok meglátogatása, akik az ünnepek előtt otthon
szeretnék elvégezni karácsonyi szentgyónásukat és szentáldozásukat. Előre jelezzük, hogy az elsőpéntekes betegeket legközelebb január 4-én, pénteken fogjuk
látogatni.
 December 20. és 21. csütörtök és péntek: 17 órára szeretettel hívjuk a kedves
testvéreket bűnbánati liturgiára a templomba. Az elmélkedés elhangzása után
mindkét napon lehetősége lesz a kedves
testvéreknek karácsonyi szentgyónásuk
elvégzésére.
 December 24. hétfő: éjjel ½ 12-kor szeretettel várjuk a kedves híveket rövid karácsonyi műsorunkra, amellyel fiataljaink
szeretnék megajándékozni a kedves testvéreket. Éjfélkor kezdődik Urunk Születésének vigília szentmiséje.
 December 25. kedd: karácsony ünnepe,
december 26. szerda: Szent István vértanú ünnepe. Délelőtt 10 órakor kezdődnek
a szentmisék.
 December 30. Szent Család vasárnapja:
a délelőtt 10 órakor kezdődő szentmise
végén megáldjuk a családokat.
 December 31. hétfő: 16 órakor lesz az
év végi hálaadó szentmisénk, ekkor kerül
sor az évet értékelő szentbeszédre is.
 Január 1. kedd, Újév napja: délelőtt 10
órakor tartjuk az ünnepi újévi szentmisét.
Ezen a napon a szentmisén való részvétel a
vasárnaphoz hasonlóan kötelező.

