
Nincs még egy olyan ember az 

életünkben, akihez olyan különle-

ges szeretetkapcsolat fűz ben-

nünket, mint az édesanyánkhoz. 

Talán ezért is alakult ki minden 

családban az a szokás, hogy az 

édesanyákat a legkülönfélébb 

módokon hívogatják és ünneplik 

a gyermekek, mint ahogyan az 

édesanyáknak is végtelen az öt-

lettára gyermekeik becézésében, 

szeretetteljes, vigasztaló, bátorító 

szólítgatásában. Így igaz ez még 

akkor is, ha mindannyian tudjuk, 

hogy sajnos nem minden anya 

növekszik fel hivatásához és válik 

a szó szoros értelmében édes-

anyává, de még ha meg is adatott 

sokunknak, egyszer ennek a na-

gyon szoros földi kapocsnak mé-

gis át kell alakulnia természetfe-

letti kötődéssé. 

A történelem során egészen 

kiváló emberek és nagy szentek 

ébredtek rá arra a felismerésre, 

hogy ha a földi édesanyának leír-

hatatlan hiánya kimondhatatlan 

fájdalommal is tölti be az ember 

életét, mégis egyre határozottab-

ban kirajzolódik annak az igazi 

Édesanyának a személye, Akiben 

soha nem csalódhat a hívő em-

ber. Jézus Édesanyja, Mária úgy 

tud Édesanyja lenni millióknak, 

hogy mindegyikünk gyermekének 

tudhatja magát, miközben az Ő 

szólítása minden ember szívéig 

elér. 

A családi élethez hasonlóan a 

keleti és a nyugati egyház nagy 

családjában évszázadokon ke-

resztül alakultak ki azok a szoká-

sok és módok, amelyekkel hívjuk, 

kérjük, köszöntjük, ünnepeljük, 

szeretjük a Legtökéletesebb 

Édesanyát. Ő nemcsak a szá-

munkra legfontosabb Krisztus 

Édesanyjaként áll tiszteletünk 

középpontjában, hanem olyan 

Édesanyaként, Aki kiegészíti, vagy 

éppen pótolja mindazt, ami még 

hiányzik földi édesanyánk szemé-

lyéből. 

Nagy öröm hát számunkra ez a 

májusi hónap, hiszen olyan ez, 

mint egy meghosszabbított Édes-

anyák napja, amikor elővesszük 

rózsafűzéreinket, felelevenítjük 

Mennyei Édesanyánk beceneveit 

a Loretto-i litániában, húsvéti 

allelujás örömmel megünnepel-

jük és felköszöntjük a Mennynek 

Királyné Asszonyát. Az ünneplés-

nek talán úgy érezzük, hogy csak 

a május hónap végessége szab-

hatna határt… 

A legfontosabb Égi Édesanyánk 

hónapjában mégsem az lesz, amit 

mi készítettünk, hanem amit Ő 

készített el szeretettel számunk-

ra. Május talán abban hivatott 

megerősíteni mindnyájunkat, 

hogy miközben életünk minden 

eseményét feltehetően egyre 

nagyobb komolysággal próbáljuk 

megélni, aközben ráébredünk 

arra is, hogy a háttérben mindig 

ott áll Krisztus Édesanyja, Aki egy 

percre sem enged elanyátlanodni 

minket, és megannyi szép kezde-

ményezésünket megtölti édes-

anyai szívének minden szereteté-

vel és bensőségességével.  

Tamás atya  

Szűzanyánk szeretetének májusi ajándéka     

Ratkó József: 

Zsoltár anyámnak 

Az anyák halhatatlanok. 
Csak testet, arcot, alakot 
váltanak; egyetlen halott 
sincs közülük; fiatalok, 
mint az idő. 
Újra születnek 
minden gyerekkel; megöletnek 
minden halottal - harmadnapra 
föltámadnak, mire virradna. 
Adassék nekik gyönyörűség, 
szerelmükért örökös hűség, 
s adassék könny is, hogy kibírják 
a világ összegyűjtött kínját.  

    



Május 22-23. között a Szent Imre templom ad otthont a Missziós keresztnek. Az esemény kapcsán összeállí-

tott oldalunkon bemutatjuk a keresztet, ismertetést közlünk a missziós keresztek hagyományáról, illetve 

megszólaltatunk egy, a misszió témájában járatos szerzetes atyát.  

Küldve vagyunk… 

A Missziós kereszt a 2020-ban 

Budapesten megrendezésre kerü-

lő 52. Nemzetközi Eucharisztikus 

Kongresszus szimbóluma. A mint-

egy 3 méter magas, bronzborítá-

sokkal díszített tölgyfa kereszt 

alkotója Ozsvári Csaba ötvösmű-

vész. Díszítőelemei alapján histo-

rizáló mű; leveles-indás mintáza-

tában az ősi magyar életfamotí-

vum jelenik meg, a páva szimbó-

lum pedig ókeresztény stílusjegy.  

Az egyedi ötvösmunkával díszített 

feszület egyben különleges erek-

lyetartó is: közepén, ezüst tokban 

láthatjuk a Szent Kereszt ereklyét, 

körülötte a levelek fordulataiban 

magyar, illetve magyar vonatko-

zású boldogok és szentek ereklyéi 

kerültek elhelyezésre.  

Ferenc pápa 2017 novemberében 

megáldotta a Missziós keresztet, 

mely a Nemzetközi Eucharisztikus 

Kongresszus előkészítéseként 

2018 márciusa óta járja a Kárpát-

medencei katolikus egyházme-

gyéket. 

Missziós keresztek a katolikus 

egyházban 

A vallásosság felélesztését és 

elmélyítését szolgáló prédikáció- 

és ájtatosságsorozatok, a nép-

missziók, már a középkor óta 

szokásban voltak a keresztény 

Európában. A népmissziók bűn-

bánatra hívó prédikációival fő-

ként a ferencesek és a domon-

kosok vándor prédikátorai pró-

bálták orvosolni egy-egy terület 

és korszak erkölcsi bajait. A 16-

18. században a lazaristák, kapu-

cinusok és a redamptoristák vé-

geztek népmissziókat. Egy-egy 

népmisszió 5-10 napig tartott, s 

több missziós atya gyóntatott és 

prédikált. A beszédek kötött 

rendje a katolikus hit és erkölcs 

összes alapvető igazságát felölel-

te.  

A Corpus Iuris Canonoci 1917-

ben írta elő az 1349. kánonban, 

hogy a plébániákon legalább 10 

évenként tartsanak népmissziót. 

Hazánkban a második világhábo-

rú után a legjelentősebb nép-

misszió az 1947-48-as Mária-év 

keretében történt. 

A népmissziók emlékére a temp-

lomok előcsarnokában vagy a 

templom terében a hívek misszi-

ós kereszteket helyeztek el. Jel-

legzetességük a szokatlanul nagy 

méretük, s hogy a missziós ke-

reszteken a korpusz helyett a 

missziók évszámai szerepelnek. 

A népmisszió a II. Vatikáni Zsinat 

óta egészen rövid, három napos, 

vagy három alkalomból álló tri-

duum formájában él tovább, 

főként nagyböjtben vagy az ad-

venti időszakban. 

Perger Gyula néprajzkutató  

- Indiai származású verbita 
szerzetesként hogyan lát-
ja, hazánkban mely terüle-
ten van legnagyobb szük-
ség az Önök üzenetére? 

- Az ember életében a 
látható emberi testen 
kívül a láthatatlan rész is 
meghatározó szerepet 
játszik. Ebből a szempont-
ból látom a legnagyobb 
ínséget hazánkban és 
egész Európában. Jártam 
már különböző kontinen-
sek országaiban, és láttam 
testileg nyomorult embe-
reket, éhező és szomjazó 
gyerekeket. Ennek ellené-
re az arcukon lehetett 
látni valami többletet, egy 
igazi mosolyt. Testi nyo-
morban éltek, de lelkileg 
gazdagok voltak. Nem 
mind volt feltétlenül ke-
resztény, de hittek Isten 
létében. Európában, és 
hazánkban is, nagyon sok 
ember nem törődik helye-
sen a lelkével. Mindenük 
megvan, mégsem látszik 
arcukon, az életükön igazi 
öröm és elégedettség. A 
kiegyensúlyozott, elége-
dett és örömteli élethez, 
ami az ember belsejéből 
fakad, szükséges Istenben 
hinni és a hit szerint csele-
kedni. Nélküle minden 
fáradozásunk homokra 
építkezésnek minősül. Ezt 
az üzenetet próbáljuk 
közvetíteni hazánkban. 

- Laikusként vonatkozik-e 
ránk is Jézus missziós pa-
rancsa? 

- Furcsa, hogy sok keresz-
tény nem tudja, hogy a 
keresztség magában fog-
lalja a küldetést is. A kül-
detés: a keresztségben 
megkapott hitet megélni, 
vagyis gyakorolni. Így min-
den megkeresztelt ember 

misszionárius, ahol van. A 
családban, az iskolában, a 
munkahelyen… minden-
hol élni kell a hitet! Nem-
csak a templomban le-

szünk keresztények, ha-
nem onnan kilépve is. Sőt, 
inkább odakint. 

- Önt ki ismertette meg 
Isten Országának örömhí-
rével? 

- Hagyományos katolikus 
családban nőttem fel. 
Magyarországon sok em-
ber számára ismeretlen 
tény, hogy merre terjedt a 
krisztusi hit az I. század-
ban. Krisztus halála után 
20 évvel, 52-ben Szent 
Tamás apostol érkezett 
Indiába, és hirdette az 
evangéliumot. Közel 2000 
éve létezik a keresztény 
hit Indiában. A nagyma-
mám volt az, aki először 
magyarázta meg nekem, 
kicsoda az Isten. Emlék-
szem, amikor karjába vett 
és a kis ujjaimat a házban 
lévő Jézus Szent Szíve ké-
pére rátette és annyit 
mondott, hogy: Isten a 
szeretet. És most itt va-
gyok Magyarországon már 
16 éve, mint misszionári-
us. A hit továbbadásának 
első helye a család. Hívő 
nagyszülők, szülők és hitet
-megvalló család nélkül 
nehéz Istenben hinni és 
Benne növekedni. 

„Minden megkeresztelt ember 
misszionárius” 

- P. Benvin Sebastian SVD atyát, a Pápai Missziós 

Művek nemzeti igazgatóját kérdeztük 

Az oldalt összeállította Székelyné Szénássy Judit  



 Körülbelül 2000 évvel 

ezelőtt a hivatalban levő zsidó 

főpap mellett tevékenykedett 

egy papokból és világi embe-

rekből álló kis létszámú arisz-

tokrata bizottság, ami eseten-

ként segítette őt hivatali 

ügyei intézésében. Végrehaj-

tó állami hivatalként műkö-

dött. Tagjai jártasak voltak az 

istentiszteletet, az igazság-

ügyet, és a pénzügyeket érin-

tő kérdésekben. A főpap 

szükség esetén gyorsan ösz-

szehívhatta őket tanácskozás-

ra.  

 A jeruzsálemi temp-

lomban szolgálatot teljesítő 

templomfelügyelők egyike 

Salamon csarnokában az 

egyik nap arra lett figyelmes, 

hogy két férfi egy béna ember 

meggyógyulását követően a 

kivégzett názáreti Jézus nevé-

ben beszél, és ezzel, a halál-

ból való feltámadását hirdet-

ve, zavart kelt a nép körében. 

Letartóztatták, majd éjszaka 

vizsgálati fogságban tartották 

őket, hogy aztán másnap 

részletes kihallgatásnak alá-

vetve megismerhessék indíté-

kaikat és nézeteiket.  

 Lukács számol be erről az esemény-

ről az Apostolok Cselekedetei című írásá-

ban. Olvasmányunk szövegében megele-

venedik a születő egyház történelmének 

azon korai szakasza, amiben húsvét után 

hamarosan viták kezdődtek a hivatalos 

zsidóság és a Jézushoz kötődő új jeruzsále-

mi mozgalom között. 

 Lukács úgy formálja Péter főpap 

előtti megjelenését és beszédét, hogy az 

apostol a zsidó ember mély tiszteletével 

beszél az Isten által akart felsőbbség előtt. 

A külső tisztelet azonban nem akadályozza 

meg őt az őszinte szókimondásban. 

 A kihallgatás oka nem a béna meg-

gyógyítása. Ez nem számít bűncselekmény-

nek. A tényleges kérdés így hangzik: 

„Miféle hatalommal vagy kinek a nevében 

tettétek?” Péter beszéde egyáltalán nem 

mondható védekező beszédnek, inkább 

missziós prédikációnak. 

  A kikérdezés során Péter apostol 

elmondja, hogy a bénát nem az ő hatal-

muk gyógyította meg, hanem az Isten által 

feltámasztott názáreti Jézus Krisztus ereje 

által történt a gyógyulása. Az apostol kije-

lenti továbbá, hogy ezt a gyógyító Jézust a 

főpapok keresztre feszítették, vagyis a nép 

jótevőjét a legmagasabb rangú képviselők 

eltávolították. Isten azonban ennek a Jé-

zusnak a pártjára állt, ezért támasztotta fel 

őt a halottak közül, és ezért fog fennma-

radni a műve. Végül kimondja, hogy rajta 

kívül egyetlen más névben sem található 

üdvösség.  

Az apostol szavai nemcsak a nép vezetői-

nek, a véneknek szólnak, hanem minden 

embernek. Az emberek által elvetett, meg-

ölt és feltámadt Úr az, aki most az Isten 

dicsőségében trónol, és aki övéinek erőt 

adott a gyógyításhoz. Jézus üdvözítő hatal-

ma azonban nemcsak egy bénán mutatko-

zik meg, hanem minden emberen. A ke-

resztre feszített és feltámadt Jézuson kívül 

„nincs üdvösség senki más-

ban.”  

A beszéd központi mondata a 

Zsolt 118-ból való idézet: „Ő 

az a kő, amelyet ti, az építők 

elvetettetek, mégis szegletkő-

vé lett.” Az emberek által 

elvetett Jézus, az emberiség 

Isten által kiválasztott meg-

mentője. Mindenkinek el kell 

ismernie, hogy Jézus ügye a 

kivégzésével egyáltalán nem 

ért véget. A halottnak hitt 

tovább él az igehirdetésben, 

és a tanítványai üdvösséget 

ajándékozó munkálkodásá-

ban. Péter egészen biztos 

ebben, és abban is, hogy a 

bátor tanúságtétele a szabad-

ságuk és életük kockáztatását 

is jelentheti.  

A Jézus feltámadásáról szóló 

tanítás az apostoli tanúságté-

tel központja. Lukács jól is-

merte a kor pogány társadal-

mának sokféle vallását, és 

üdvösségre vezető útját. Ha 

mégis Jézus Krisztusban látja 

az üdvösség Isten által aján-

dékozott egyetlen közvetítő-

jét, még a zsidó tekintélyek-

kel szemben is, akkor ezzel 

Jézus Krisztus egész emberi-

ségnek szóló egyetemes üdvösségközvetí-

tő szerepére akar rámutatni.  

 Gyógyulásra napjainkban is nagy 

szükség van. Régi és új betegségek fenye-

getnek bennünket, növekszik a depresszi-

ók, a stresszhelyzetek száma, megjelentek 

az emberiesség és a bensőségesség bénu-

lásai is. Elveszni látszik sokak számára az 

élet értelme. A mélyponton levők gyógyu-

lási esélyeihez hozzátartozik a bizakodó 

remény, amit az élő Jézusba vetett hit hi-

ánytalanul átélhetővé tesz.   

 Ha az ember magára marad, beteg 

lesz. Ha valaki az emberek élettől való fé-

lelméből és halálfélelméből valamit is el 

szeretne venni, annak a reményt ajándé-

kozó Feltámadottról kell beszélnie. Mert 

ahol remény van, ott van gyógyulás is! 

Ahol gyógyulás van, ott a jövő!  

Tájmel Antal 

győr-szabadhegyi plébános 

„Péter a Szentlélektől eltelve így válaszolt: „Népünk elöljárói 

és ti vének! Ha azért vallattok ma minket, amiért egy nyomo-

rékkal jót tettünk, hogy vajon hogyan is gyógyult meg, hát 

tudjátok meg mindannyian, ti és Izrael egész népe, hogy an-

nak a názáreti Jézus Krisztusnak a nevében, akit ti keresztre 

feszítettetek, és akit az Isten feltámasztott a halálból. Az ő 

nevében áll itt előttetek egészségesen. Ő az a kő, amelyet ti, 

az építők elvetettetek, mégis szegletkővé lett. Nincs üdvös-

ség senki másban. Mert nem adatott más név az ég alatt az 

embereknek, amelyben üdvözülhetnénk. ” (ApCsel 4,8-12 )  

Húsvét 4. Vasárnap 

Az Üdvözítő hatalma 



A Győri Szent Imre és a Győr-Gyirmóti Szent László plébániák májusi programja  

Szent Imre Plébánia Győr Szent László Plébánia 
Gyirmót 

+36 96 449 029 

 9019 Győr, Szent László út 27. 

 Iroda: H, Sze, P: 9:00 — 12:00 

 +36 96 424 443 9024 Győr, Szent Imre út 35. 

gyoriszentimre.iroda@gmail.com; 

 https://szentimregyor.hu 

 Iroda: H, K, Sze, Cs, P: 9:00— 12:00; Sze: 16:00 — 18:00 

 Május 3-án és június 7-én látogatjuk mindkét plébá-
nia területén az elsőpéntekes betegeket.  

 Május 5-én vasárnap a Szent Imre templomban a dél-
előtt ¾ 9-kor kezdődő szentmisén templomunk gitáros 
ének- és zenekara fog közreműködni. A szentmise alkal-
mával fogjuk felköszönteni az édesanyákat és a nagyma-
mákat.  

 Május hónapban az elsőáldozási szentmisék minden 
vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődnek a Győri Szent Imre 
Templomban. Az első szentáldozások rendje a következő: 

Május 5-én, vasárnap Pozsgai Ági néni csoportja, va-
gyis a Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium és Általá-
nos Iskola 3. osztályos katolikus hittanosai járulnak elő-
ször szentáldozáshoz.  

Május 12-én, vasárnap Csizmadia Gergelyné, Bodó Ma-
rika néni, vagyis a Kölcsey Ferenc Általános Iskola 3. osz-
tályos katolikus hittanosainak első csoportja részesül az 
első szentáldozásban. 

Május 19-én, vasárnap Szentmártoni Borsó Bence bácsi 
hittanosai, vagyis a Kölcsey Ferenc Általános Iskola 3. 
osztályos katolikus hittanosainak második csoportja já-
rul az első szentáldozáshoz. 

Május 26-án, vasárnap Haraszti Levente bácsi hittano-
sai, vagyis a Fekete István Általános Iskola, a Móra Fe-
renc Gimnázium és Általános Iskola, valamint a Tánc- és 
Képzőművészeti Iskola 3. osztályos katolikus hittanosai-
nak csoportja járul először szentáldozáshoz. 

 Május 11-én, szombaton délután ½ 5-kor várjuk a 
testvéreket a Győri Szent Imre templomba, a Szentírás 
imádságos olvasására, a Lectio Divina-ra, amelynek témá-
ja: „Derék asszonyt ki talál?” (Péld 31,10-13.19-20.30-31) 
A Lectio Divina-t Tájmel Antal atya, a Szent Anna Plébánia 
plébánosa vezeti. 

 Május 16-án, csütörtökön az esti szentmise után 6 
órakor szeretettel várjuk a Győr-Gyirmóti Szent László 
Plébánia Tanácsadó Testületét közös ülésünkre, a gyirmó-
ti plébániára. Ekkor beszéljük meg a Győr-Gyirmóti Szent 
László templom szentelésének 250 éves évfordulója alkal-
mából megrendezésre kerülő júniusi ünnepi menetrend-
jét, továbbá a várhatóan nyáron kezdődő templombelső 
felújítási munkálatainak terveit.  

 Május 19-én, vasárnap szeretettel hívjuk és várjuk a 
kisgyermekes családokat a Győri Szent Imre Templomba, 
a délután 4 órakor kezdődő „Mocorgós szentmisére”. A 
Mocorgós misék június hónaptól az iskolakezdés idejéig 
szünetelni fognak. 

 Május 22-24-ig a Győri Szent Imre Templom ad ott-
hont az 52. Eucharisztikus Kongresszus jelképéül válasz-
tott Missziós Keresztnek. A Missziós Kereszttel együtt töl-
tött órákat nagy ünnepélyességgel szeretnénk megren-
dezni mind a Győri Szent Imre, mind pedig a Győr-
Gyirmóti Szent László Plébánia híveinek bevonásával, az 

Eucharisztia jelenlétében. Éppen ezért szeretettel hívjuk 
és várjuk a kedves testvéreket a következő programokra: 

 Május 22. szerda 

10.00 – 11.00  A Missziós Kereszt érkezése és felállítása, 
csendes imádság 

11.00 – 12.00  Ünnepélyes igeliturgia és a Missziós Kereszt 
fogadásának szertartása 

12.00 – 17.00  Plébániai csoportok és közösségek imaórái 

17.00 – 18.00 A Győr-Gyirmóti Szent László Plébánia híve-
inek szentórája, ünnepélyes I. Esti dicsé-
rettel és Lorettoi litániával, majd szentségi 
áldással 

18.00 – 19.00 A Gyirmóti hívek ünnepi szentmiséje. A 
szentmisét bemutatja, és ünnepi szentbe-
szédet mond Benkó Attila kórházlelkész 
atya 

19.00 – 20.00 Olvasmányos imaóra Boldog Apor Vilmos 
vértanú püspök tiszteletére 

 Május 23. csütörtök 

07.30 – 08.30 Reggeli Dicséret, Szentmise, az Oltáriszent-
ség és Boldog Apor Vilmos ing-relikviájának 
ünnepélyes kihelyezése, majd egész napos 
szentségimádás 

09.00 – 09.15 Napközi imaóra 

09.15 – 16.00 Szentségimádás a beosztott rend szerint 

16.00 – 17.00 A Győri Szentlélek Plébánia híveinek szent-
órája 

17.00 – 18.00 A Győri Szent Imre Plébánia híveinek szent-
órája, ünnepélyes II. Esti dicsérettel és Lo-
rettoi litániával, majd szentségi áldással 

18.00 – 19.15 Ünnepi szentmise Boldog Apor Vilmos vér-
tanú püspök tiszteletére. A szentmisét be-
mutatja Németh László pápai prelátus, álta-
lános püspöki helynök atya 

19.15 – 20.00 Ünnepi orgonahangverseny Soós Gábor és 
Vadász Attila orgonaművészek közreműkö-
désével 

20.15 – 21.00 Az Oltáriszentség ünnepélyes kihelyezése, 
Befejező imaóra 

21.00 – 24.00 Éjszakai szentségimádás a beosztott rend 
szerint 

 Május 24. péntek 

00.00 – 07.15 Éjszakai szentségimádás a beosztott rend 
szerint, majd reggel szentségi áldás 

07.30 – 08.30 Ünnepi szentmise, a Missziós Kereszt bú-
csúztatása 


