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 Március 6. szerda: megkezdődik 
a nagyböjti szent időszak. Hamva-
zószerdán este 6 órakor kezdődik a 
szentmise, melynek keretében lesz 
a hamvazás szertartása. Hamvazko-
dásra lehetőség lesz március 10-én, 
vasárnap a szentmisék végén is. 
Nagyböjt az elcsendesedésnek, az 
imádságnak, a böjtnek és a húsvét-
ra való készületnek a szent idősza-
ka. A farsangi bálok és mulatságok, 
szórakozások ideje tehát március 5-
én, húshagyó kedden befejeződött. 
Legyünk erre tekintettel, amikor 
márciusi vagy április eleji program-
jainkat szervezzük.   
Nagyböjt idején a betöltött 18. 
életévtől 60 éves korig szigorú böj-
töt tartunk hamvazószerdán és 
nagypénteken, ami annyit jelent, 
hogy ezeken a napokon háromszori 
étkezés és egyszeri jóllakás megen-
gedett. Hamvazószerdán és minden 
nagyböjti pénteken kötelező a hús-
ételtől való tartózkodás a betöltött 
14 éves kortól. 

 A nagyböjt szent idején pénte-
kenként 17.30-kor kezdődik a ke-
resztúti ájtatosság templomunk-
ban. A keresztút vezetését plébáni-
ánk egy-egy csoportja fogja végezni 
péntekenként. Az első keresztúti 
ájtatosság március 8-án, pénteken 
lesz. 

 Március 17. vasárnap, 16 óra: 
szeretettel hívjuk és várjuk a kis-
gyermekes családokat a „Mocorgós 
szentmisére”. A szentmisén temp-
lomunk gitáros ének- és zenekara 
fog közreműködni. 

 Március 21. csütörtök, 19 óra: 
„Bach mindenkinek” címmel nagy-
böjti orgonahangverseny lesz 
templomunkban. Közreműködnek 

Vadász Attila és Soós Gábor orgo-
naművészek, valamint tanítványaik. 
A belépés díjtalan, felajánlott ado-
mányaikat azonban köszönettel 
elfogadjuk templomunk orgonájá-
nak felújítására, valamint az ifjú 
zenei tehetségek támogatására. 

 Március 23. szombat, 16.30: 
szeretettel várjuk a testvéreket a 
Szentírás imádságos olvasására, 
melynek témája: „A kígyó vezetett 
félre, azért ettem” (Ter 3,9-15). 

 Március 31. vasárnap: hajnal-
ban megkezdődik a nyári időszámí-
tás. Ne feledjük el az óráinkat előre 
állítani! 

 Előre jelezzük, hogy az elsőpén-
tekes betegeket legközelebb ápri-
lis 5-én fogjuk látogatni. Tekin-
tettel arra, hogy a húsvéti ünnepek 
előtt ez az utolsó lehetséges idő-
pont a betegek látogatására, kér-
jük, hogy akinek idős, vagy beteg 
rokona, ismerőse otthonában sze-
retné elvégezni az ünnepek előtt 
szentgyónását, legkésőbb március 
31-ig jelentse be ezt a szándékát 
az irodán. 

 Március 6. szerda: megkezdődik 
a nagyböjti szent időszak. Hamva-
zószerdán délután 5 órakor kezdő-
dik a szentmise, melynek kereté-
ben lesz a hamvazás szertartása. 
Hamvazkodásra lehetőség lesz már-
cius 10-én, vasárnap a szentmise 
végén is. Nagyböjt az elcsendese-
désnek, az imádságnak, a böjtnek 
és a húsvétra való készületnek a 
szent időszaka. A farsangi bálok és 
mulatságok, szórakozások ideje te-
hát március 5-én, húshagyó kedden 
befejeződött. Legyünk erre tekin-
tettel, amikor márciusi vagy április 
eleji programjainkat szervezzük. 
Nagyböjt idején a betöltött 18. 
életévtől 60 éves korig szigorú böj-
töt tartunk hamvazószerdán és 
nagypénteken, ami annyit jelent, 
hogy ezeken a napokon háromszori 
étkezés és egyszeri jóllakás megen-
gedett. Hamvazószerdán és minden 
nagyböjti pénteken kötelező a hús-
ételtől való tartózkodás a betöltött 
14 éves kortól. 

 A nagyböjt szent idején csütör-
tökönként 16.30-kor kezdődik a 
keresztúti ájtatosság templomunk-
ban. Az első keresztúti ájtatosság 
március 7-én, csütörtökön lesz. 

 Március 28. csütörtök, 17.45 – 
18.45: szeretettel várjuk a felnőtte-
ket Katekézisre a gyirmóti plébániá-
ra. A most következő találkozásunk 
célja az alapvető hitismeretek fel-
elevenítése. A találkozásaink továb-
bi tervezett időpontjai a követke-
zők: április 25. és május 30.  

 Március 31. vasárnap: hajnal-
ban megkezdődik a nyári időszámí-
tás. Ne feledjük el az óráinkat előre 
állítani! 

Előre jelezzük, hogy az elsőpén-
tekes betegeket legközelebb ápri-
lis 5-én fogjuk látogatni. Tekin-
tettel arra, hogy a húsvéti ünnepek 
előtt ez az utolsó lehetséges idő-
pont a betegek látogatására, kér-
jük, hogy akinek idős, vagy beteg 
rokona, ismerőse otthonában sze-
retné elvégezni az ünnepek előtt 
szentgyónását, legkésőbb március 
31-ig jelentse be ezt a szándékát 
az irodán.  
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  Hamvazószerdával megkez-

dődik a nagyböjti szent időszak, 
amely egészen Nagycsütörtök estig, 
a szentmise megkezdéséig tart. Az 
előttünk álló szent időben, az egy-
ház évszázadok óta megőrzött ha-
gyományához híven, visszavonul-
tabb életet és a húsvét szent ünne-
pére való készület napjait szeret-
nénk megélni. Tévedés volna azon-
ban azt képzelni, hogy a nagyböjt 
szent 40 napja idején puszta le-
mondásaink és önmegtartóztatása-
ink csokorba szedett áldozatait va-
gyunk hivatottak Isten elé hozni. A 
nagyböjt igazi programját hamva-
zószerdán a szentmise liturgiájának 
evangéliuma fogalmazza meg a hí-
vő ember számára, melyet Szent 
Máté evangélista három konkrét 
nagyböjti feladatban, a jócseleke-
detekben, az imádságban és a böjt-
ben foglal össze. (vö. Mt 6,1-6.16-
18).  

  E három feladat a nagyböjt 
programjának három dimenzióját 
sejteti. A jócselekedetekben a test-
véreink iránti szeretet felelősségtel-
jes feladatát vagyunk hivatottak 
megélni. Az imádságban az Istennel 
való párbeszédre szóló meghívott-
ságunk örömét próbáljuk szemé-
lyes elköteleződésünkkel megünne-
pelni. A böjtben pedig a vágyaink-
kal, és végső soron az önmagunkkal 
való helyes viszony helyreállítását 
igyekszünk megvalósítani.  

  A sorrend ugyanakkor azt is 
elárulja, hogy a nagyböjti szent idő-
szak nem minden keresztény em-
ber magánügye, hanem alapvetően 
közösségi ügy. Az egyházban közös-
ségi életünk végső célja Isten Or-

szágának építése. Ennek a végső 
célnak a szempontjából kap értel-
met mindaz, amit testvéreinkért, 
Isten szeretetéért és önmagunk 
alakításáért teszünk. 

  Így válik a nagyböjt szerves 
részévé egész életünknek, melynek 
végső célja az az Isten, aki földi éle-
tünk végén nem a lemondásainkat 
latolgatva, hanem szabad akaratá-
ból és szeretetéből ajándékozza 
nekünk az Örök Húsvét Hazáját, 
ahová mindannyian meghívást kap-
tunk, és ahová Isten kegyelméből 
valóban közelebb juthatunk idei 
nagyböjtünk szent 40 napja által is. 

  Ehhez kívánok mindenkinek 
áldott napokat, és egyúttal szere-
tettel hívok mindenkit nagyböjti 
programjainkra, amelyek által Isten 
egy lépéssel közelebb visz mind-
annyiunkat Önmagához, testvére-
inkhez és saját magunkhoz.  

Szeretettel:  

Tamás atya  

 

    

Szíriai Szent Efrém: 
A keleti egyház  

nagyböjti imádsága 

Életem Ura és Uralkodója,  
ne engedd hozzám  
a jóra való restség,  

könnyelműség, pénzvágy  
és megszólás szellemét!  

 
Ajándékozd inkább szolgádnak  

a józanság, alázatosság,  
állhatatosság és szeretet lelkét!  

 
Igen, Uram és Királyom,  

add, hogy megismerjem bűnei-
met  és meg ne ítéljem felebará-

tomat, mert Te áldott vagy 
mindörökké,  

 

Ámen 

    

Nagyböjti gondolatok  



- Kérem, pár szót mondjon magáról! 

- Győrújfalun nőttem fel, a családom 
nagyobb része ma is ott él, körülbelül 
15 éve költöztünk Győrbe. Tájékozta-
tó könyvtárosként dolgozom a Dr. 
Kovács Pál Könyvtárban, a helyismere-
ti kutatás számomra hobbi. 2013-ban 
jelent meg a győrújfalui templomról 
szóló könyvem, de nemcsak egyházi 

témában folytatok kutatásokat.  

- Hogyan, mikor született meg a könyv megírásának gondo-
lata? Ki volt az ötletgazda? 

- Hogy ki volt az ötletgazda? Pontosan nem tudom. Régi 
kívánsága volt az egyházközség tagjainak, hogy a Szent Imre 
templom történetéről részletesebb nyomtatott kiadvány 
jelenjen meg. A 75. évforduló jó alkalmat kínált erre. Ked-
ves barátaim, Sándor József Péter és felesége, Samu Eszter 
beszélt korábbi munkámról dr. Balázs Tamás plébános úr-
nak, az ő közvetítésükkel találkoztunk az atyával a kiadvány 
ügyében. 

- A könyv bemutatóján említette, hogy jó két évig tartott az 
anyaggyűjtés. Mi jellemezte ezt a munkafázist? 

- Mindkét egyházközséghez kötődöm, de könyvtárosként 
tárgyilagos, széleskörű kutatásra épülő szakkönyv megírása 
volt a célom. A gyűjtőmunka során gazdag dokumentum-
anyagot találtam az 1930-as, 1940-es évekből. Az egyház-
megyei levéltár őrzi dr. Szelestey Béla plébános visszaemlé-
kezését, aki rendkívül részletesen, ugyanakkor olvasmányos 
formában vetette papírra ennek az időszaknak a történése-
it. Horváth Detre OSB 1953-ban írt tanulmányt a Szent Imre 
templom képzőművészeti alkotásairól. A későbbi évtizedek-
ről viszont jóval nehezebb volt az adatgyűjtés. Az előtérben 
levő Feszty Masa olajképek később kerültek a templomba, 
valószínűleg adományként, de erről nem találtam iratot és 
a visszaemlékezők sem tudtak segíteni. Nagy hasznát 
vettem az online oldalakon olvasható információknak. 

- Megfogalmazható-e egy-két személyes konklúzió, ami Önt 
gazdagította e munka által? 

- Rendkívül érdekes volt olvasni a képzőművészek (például 
Kovács Margit, Borsos Miklós, Szőnyi István, Mattioni Esz-
ter, Schima Bandi) Szelestey Béla lelkésszel folytatott leve-
lezését és ily módon betekinteni az alkotás folyamatába. 
Hálás vagyok magáért a kutatási folyamatért, rendkívüli 
dolog felfedezni, megismerni a régmúlt történeteit, ugyan-
akkor megtisztelő, hogy megismerhettem a mai egyházköz-
ség tagjait. 

Székelyné Szénássy Judit  

 Szent alapok… 
„Az egyházi törvények szerint legalább két ereklyét kell az 
oltárban elhelyezni és ezek közül az egyiknek vértanúnak 
kell lennie. A templomba Szent Auxilius, Castus és Pia erek-
lyéi kerültek.” 

 Tudtuk-e, hogy…? 
„A szentségház előlapjának szegélyét ez az írás futja körbe: 
Kegyes Pásztor, igaz étek, édes Jézus kérlek Téged, Te legel-
tesd, védd a néped, Te mutasd meg kegyességed, fönn az 
élők közepett!” 

 Idézet Apor Vilmos püspöknek a templom felszentelése-
kor mondott beszédéből 
„Itt jó elmondani hálás szívvel mindazt a jót, amit a Gondvi-
selés adott. Itt jó elpanaszolni azt, ami fáj, és áldozatos lé-
lekkel belenyugodni, ha Isten elvett valamit, ami kedves 
volt: Az Úr adta, az Úr elvette, az Úr neve legyen áldott. Itt 
jó kérni, és reménykedve, bizakodva, az Úr szíve elé tárni 
minden vágyat, minden kívánságot, itt jó elzokogni, mint 
Magdolna, vagy mint a bűnbeesett Péter a mea culpát, itt jó 
az engesztelés imáját elrebegni, és békével megtelni az 
Igazság Napjából szertesugárzó kegyelemsugarak által.” 

„Legyünk büszkék templomunkra!” 
A győri Szent Imre herceg úti templom története című könyv bemutatóján hangzott el, mintegy mottóként, ez a buzdí-

tás. Túlzás nélkül állíthatom mindazok nevében, akik - hozzám hasonlóan - kötődnek a Szent Imre plébániához, hogy ezt a 

büszkeséget mindig is éreztük. Városunkban egyfajta fogalomnak számít „szentimrésnek” lenni, védjegye egy igényes, 

aktív, egyházközséget építő-szépítő testvéri közösségnek. A könyv e nagycsalád létrejöttének folyamatát mutatja be az 

első templomépítési törekvésektől napjaink pezsgő, plébániai jelenéig. Íróját, Galambos Krisztinát kerestem meg egy rö-

vid villáminterjú erejéig, illetve egy-két – a műből szemezgetett – kedvcsináló gondolattal, képpel szeretném Önöknek 

ajánlani ezt az értékes, hiánypótló kiadványt. 

 Egy ókori asszír pecsét-

hengeren egy istenség látha-

tó, aki csillagokkal díszített 

harci íjával elűz egy félelme-

tes sárkányt. A pecsét készí-

tője a szörnyeteg képében 

azokat a pusztító erőket akar-

ta megjeleníteni, amik bármi-

kor képesek a föld és az élet 

megsemmisítésére. Ezeket a 

fenyegető hatalmakat az is-

tenségnek egy íjjal kell legyőz-

nie, és ezzel kell biztosítania a 

földön az élethez szükséges 

rendet.  

 A pecséthenger alko-

tója magabiztosnak tűnő áb-

rázolásával valójában rettene-

tes tapasztalatokat sejtet, és 

aggódó kérdéseket is felvet.  

A kortársaival együtt ő maga 

is teljesen kiszolgáltatva érez-

te magát a természet erőinek. 

Számtalan alkalommal élt át 

félelmetes felhőszakadáso-

kat, pusztító árvizeket.  Ta-

pasztalta, vagy hallotta, hogy 

termesztett növényekkel bo-

rított területek, települések 

semmisültek meg, emberek 

és állatok ezrei vesztek oda. 

Önkéntelenül tette fel min-

den ember kínzó kérdését: mi 

lesz, ha egy ilyen alkalommal 

elérkezik a világ és az emberi-

ség vége? A világnak a pusz-

tulás lenne a sorsa? 

 A lét bizonytalanságá-

nak és veszélyeztetettségének nemcsak az 

asszír térségben élő emberek voltak kité-

ve. Néhány száz évvel később a babiloni 

térségben is hasonló félelmek gyötörték az 

ott élőket. Különösen is azokat, akiknek 

ezeken felül még az idegen földön élő 

száműzöttek sorsában is osztozniuk kellett. 

A babiloni fogságban élő zsidóknak egy 

pogány király óriási birodalmában parányi 

közösséggé zsugorodva, külső és belső 

félelmekkel eltelten kellett tengetniük 

életüket.   

 Olvasmányunk szövege annak a 

Papi-írásnak a része, amit kb. 2555 évvel 

ezelőtt, a babiloni száműzetésben élő pa-

pok fogalmaztak meg bátorítást és re-

ményt adó írásként. Ők ebben a helyzet-

ben többek között az égen megjelenő szi-

várvány képével az Isten és az emberek 

közt fennálló bátorító szövetségre kíván-

tak emlékeztetni. 

 A szerzők igazi szándéka csak az 

ókori keleti elképzelések háttere előtt válik 

érthetővé. Az égen feltűnő szivárvány óriá-

si íjnak tűnik. A megfelelő héber fogalom 

ugyanis a veszedelmes vihar után fellépő 

gyönyörű természeti jelenséget és a fegy-

vert egyaránt jelöli. Ez a hatalmas harci 

eszköz az egyetlen Istent elsősorban arra 

emlékezteti, hogy a földön az élet rendjét 

neki kell helyreállítania, és megőriznie. 

Királyi hatalmából adódóan neki kell élet-

ben tartania az országát, a földet, az alatt-

valóit, az élőlényeket. Ezért 

kell háromszor is megerősíte-

nie, hogy soha többé nem jön 

minden lényt elpusztító ára-

dat.  

Ha viszont ezt a felajzott harci 

íjat Isten félreteszi, és fel-

akasztja az égen levő felhők-

re, akkor ez az Isten és az 

emberek közt fennálló békét 

jelenti. Isten ennek a harci 

eszköznek új, erőszakmentes 

feladatot szán: ez a szövetség 

jele lesz minden nemzedék 

számára. A teremtő Isten 

olyan békés jelet alkot, ami 

ezentúl emlékezteti a maga 

által vállalt kötelezettségére.  

Isten elkötelezettsége azon-

ban nem érthető félre. Ez a 

teremtményei felé való fel-

tétlen, visszavonhatatlan, 

jóakaratú odafordulását je-

lenti. Emellett azonban a vilá-

got továbbra is állandóan 

veszélyezteti az emberi erő-

szak és a bűn. Isten azonban 

az emberi pusztítás lehetősé-

gei ellenére is a történések 

ura marad, ezért a benne 

bízók bizalomteljesen nézhet-

nek a bizonytalan jövő felé.  

Isten nem egy mindkét felet 

egyformán kötelező szerző-

dést köt az áradat katasztró-

fája után. A szövetségből adó-

dó kötelezettséget csak Isten 

vállalja magára. A szerződés pecsétjével, a 

szivárvánnyal emlékezteti magát arra, 

hogy Ő az életet pártolja, hogy az uralma a 

világ és az ember szolgálatát jelenti.  

Ha az ókori világban a szerződéses szabá-

lyokat nem rögzítették írásos formában, 

akkor emlékeztető jelekben egyeztek meg. 

A szivárvány jelét csak a teremtő Isten 

helyezheti el. Ehhez az ember nem férhet 

hozzá.  

A világ Isten kezéből való. A világ jövője is 

Isten kezében van. Ő az élet rendjét látvá-

nyos harci eszköz nélkül is képes biztosíta-

ni! 

Tájmel Antal 

győr-szabadhegyi plébános 

A könyörülő Isten  
„Aztán így szólt Isten Noéhoz és fiaihoz, akik vele voltak: 

„Nézzétek, szövetséget kötök veletek, s utánatok utódaitokkal 

és minden élőlénnyel, amely veletek van: a madarakkal, a házi-

állatokkal, s az összes mezei vaddal, mindennel, ami kijött a 

bárkából, a föld minden állatával. Megkötöm veletek szövetsé-

gem, többé nem törlök el minden lényt a földről vízözönnel, és 

nem jön olyan áradat, amely elpusztítja a földet.” Aztán így 

szólt Isten: „Ez legyen jele a szövetségnek, amely fennáll köz-

tem és köztetek, meg a veletek levő minden élőlény között 

minden nemzedékre: szivárványt helyezek a felhőkbe: ez le-

gyen a szövetség jele köztem és a föld között. Ha összegyűjtöm 

a föld felett a felhőket és a szivárvány megjelenik a felhőkön, 

akkor megemlékezem szövetségemről, ami fennáll köztem és 

köztetek, meg minden élőlény és test között. A víz nem válik 

többé vízözönné, hogy minden lényt elpusztítson.”  

(Ter 9,8-15)  – Nagyböjt 1.  vasárnap 


