A Szentet ünnepeljük
Egy személy és egy hely – mindkettő szent. László király és a Gyirmóti Plébániatemplom – szent
mindkettő, mert az egyetlen Szenthez, Istenhez tartozik. Isten tiszteletéhez szorosan hozzátartoznak a
neki szentelt személyek, tárgyak,
helyek és cselekmények
tisztelete.
Ugyanakkor maga
Jézus
elsősorban
nem szent tárgyakat
hagyott hátra, hanem élő tanúkat,
akik életükkel tanúskodva jelenítik meg
Isten
szeretetét.
Jézus üdvözítő művének
különösen
„érzékelhető jelei” a
megváltott emberek,
akikkel
találkozva
láthatóvá válik, hogy
Krisztus evangéliuma nemcsak
„történelem”, hanem valódi élet,
az egyetlen igazi élet.
Keresztény népünk László királyban nem csupán erkölcsi példaképet látott, hanem egy olyan életet,
amelyben felismerte a minket szerető Isten jelenlétét, velünk létét.
A lovagkirály tudta, hogy az ember
szentté válásához szükség van
szent helyekre, ahol az ember Istent imádhatja, hódolatát bemutathatja és megszentelődik, átitatódik Isten szentségével. Ennek
okán László király a megkezdett
templomépítéseket befejezte, új
egyházak és kolostorok egész sorát
alapította. A politikai szervezés
munkájával párhuzamosan az egyházi élet megújításán, intézményeinek újjászervezésén, továbbfejlesztésén is fáradozott. Népe ezért
tisztelettel övezte uralkodóját és
szeretettel ragaszkodott hozzá. Mi,
keresztények, méltán nevezzük
szentnek és kérjük közbenjárását,
hiszen már itt a földön Isten közelében élt, az Ő erejéből tette mindazt a jót, ami mások üdvösségét
szolgálta. Tulajdonképpen maga a

nép avatta szentté, mielőtt az Egyház hivatalosan megtette volna. Az
ország minden lakosa csak kegyes
király néven emlegette. Egyik legszebb jellemvonása a megbocsátás
volt, akárcsak Mesterünknek.
Tetteivel, imádságos életével így
lett ő Krisztus élő
ikonja.
Amikor László királyunkat
szentnek
nevezzük és szentként tiszteljük, nem
kisebbítjük
Isten
fölségét, nem csökkentjük az Ő dicsőségét. Ellenkezőleg;
azt mutatja nekünk,
hogy Isten kegyelmével mire képes az
ember.
Amikor templomunk
felszentelésének
250. évfordulóját ünnepeljük, hálánk és tiszteletünk Istenhez száll.
Amikor templomot szentelünk
vagy imádságra kijelölünk egy helyet, akkor a világ egy darabjának
visszaállítjuk az igazi természetét:
Isten dicsőítésének lakhelye lesz. A
teremtett világ minden helye eredetileg az imádság helye volt, de a
bűn ezt elhomályosította. Tehát
templomszenteléskor nem kilopunk egy teret a világból, hanem
megmentünk egy részt eredeti
hivatásának. E jeles évforduló
megülésekor ünneplésünk nem a
holt köveknek szól, hanem az eleven Isten-ember kapcsolatnak,
amely e szent helyen szinte tapintható.
Miként egykor László király
szent helyeket létesített Isten dicsőségére, úgy egykor őseink őt
választották a templom pátrónájává. A Győr-Gyirmóti Plébániatemplom hívei azzal az egyszerű ténnyel
fejezik ki hálájukat László király
iránt, hogy oltalmába ajánlották
önmagukat, családjukat és templomukat.
Attila atya

Litánia Szent László Király tiszteletére
Uram irgalmazz [..] Szűz Mária, Istennek szent Anyja,
– Könyörögj érettünk!
Szent László király, a Boldogságos Szűz kedves szolgája,
– Könyörögj érettünk!
Szent László király, az istenfélelem példaképe, –
Szent László király, országunk hírneves és fenséges királya, –
Szent László király, hazánk büszkesége, –
Szent László király, jóságos és bölcs uralkodó, –
Szent László király, igazságosan ítélkező király, –
Szent László király, csodák kieszközlője, –
Szent László király, új források támasztója, –
Szent László király, a béke védelmezője, –
Szent László király, népünk szilárd reménysége, –
Szent László király, akit apostolának hívott az Isten, –
Szent László király, a bőkezű adakozás gyakorlója, –
Szent László király, a tökéletes fejedelmek példaképe, –
Szent László király, monostorok alapítója, –
Szent László király, templomok építője, –
Szent László király, a vendégszeretet példaképe, –
Szent László király, az elnyomottak felemelője, –
Szent László király, a legyőzött ellenfél feletti kegyelem
gyakorlója, –
Szent László király, a vitéz lovagság példaképe, –
Szent László király, a katonák védőszentje, –
Hogy az istenhitet és a magyarságot újból egységben
tudjuk megélni,
– Kérjük közbenjárásodat!
Hogy hazánktól az ellenséget távol tarthassuk, –
Hogy Egyházunk lelkiélete újjáéledjen, –
Hogy a katolikus hit alapjaihoz tudjunk ragaszkodni, –
Hogy a szeretet és az igazságosság uralkodjon köztünk, –
Hogy napi cselekedeteinket az imádságos lelkület hassa
át, –
Hogy a papság és a világi vezetők között egyetértés legyen, –
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
– kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
– hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
– irgalmazz nekünk!
Imádkozzál érettünk Szent László király!
– Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
Könyörögjünk!
Istenünk, a te kedves szolgádnak, Szent László királynak
érdemei által kérünk, adj hazánknak csendes békességet
és terjeszd ránk országunk régi egységét, hogy egy szívvel–lélekkel szolgáljunk az Isten-hitben! A mi Urunk, Jézus
Krisztus által. Ámen.
(A litániát Jánossy Gábor fogalmazta 2007-ben.)

Plébániatörténeti
tallózás…
- Bedy Vince (1866 – 1938) Gyirmót története című írása alapján
Feltételezhető, hogy már a török
hódoltság előtt saját temploma és
plébániája volt Gyirmótnak. Valószínű, hogy ezt a 16. század közepe táján seperte el a török dúlás.
A török idők után fejlődésnek
indult hitélet szerény viszonyok
között jelenik meg. Lelkész hiányában licentiátus működik a
kuruc háborúig, amikor, a koroncói csata után, a község elnéptelenedett, és jórészben elpusztult.
1721-ben visszaállították az ősrégi
koroncói plébániát, és Gyirmótot
fiókegyházul
hozzákapcsolták.
Szerény kis templomocskáját már
jóval előbb megépítette a község
Szent László tiszteletére. A sövényből és agyagból épített és
náddal fedett szegényes kis hajlékot csak állandó tatarozással tudták az összeomlástól megvédeni.
Új korszakot nyitott a gyirmóti
lelkipásztorkodás terén a díszes
templom megépítése 1769-ben,
melyhez a hívek jelentős pénzöszszeggel valamint „igás és kézi
napszámmal” járultak hozzá. A
templom elkészülte után a hívek
között elindult egy állandó lelkészség szervezésére irányuló
mozgalom, melynek eredményeképpen 1787 novemberében
megkezdte a szolgálatát az első
helyi káplán: Ulrich Ignác. A házaspárok száma ez időben 114,
akik közül 68 német ajkú, 46 magyar, emiatt az istentisztelet egyik
vasárnap németül a másikon magyarul történt. A község lakói kivétel nélkül katolikusok voltak.
1806-ban önálló plébánia lett
Gyirmóton, melyre nagy csapást
mért a francia hadjárat: a templom külsejét is belsejét is megrongálták az átvonuló csapatok,
arany- és ezüstedényeit elvitték,
oltárait széthányták, szekrényeit
összetörték.
1826-ban Frank György kanonok
hagyatéka tette lehetővé a templom felújítását.
1859-ben készült el a templom
védőszentjének, Szent László királynak a főoltár mögötti képe.
Festője Globonsnig Károly győri
magániskolai rajztanár volt, művéhez a győri székesegyház szentélyében lévő freskókép szolgált
mintául.

Kis mécsesünk
– Bemutatkozik a gyirmóti Bartal család
10 éve, Szent László napján, amikor
kéz a kézben álltunk az oltár előtt közös életünk küszöbén, nem is sejtettük, hogy több
szállal fogunk hozzá kötődni, például a gyirmóti Szent László Plébánia közösség révén.
Ha kitekintünk a nagyvilágba, azt tapasztalhatjuk, hogy az
egyetlen
biblia,
amit a mai ember
olvas, az a vallásos
ember élete. Ezért
is tartjuk fontosnak, hogy kilépve a
hétköznapokba
törekedjünk magunkat is folyamatosan
nevelninövelni, és az értékeinket felmutatni.
Mindketten szép
nagy,
katolikus
családban nőttünk
fel, sok baráti családdal és közösséggel körülvéve. Nagyon meghatározó élményünk, hogy
milyen jó közösségben megélni kereszténységünket, mennyire fontos egy támogató közösség, ami megtart, megerősít az élet viharaiban.
Ifjúságunkat is meghatározta a közösséghez
tartozás. Mindketten gyakorlatilag belenőttünk Schönstatti közösségbe, ám a 2005ös kölni világifjúsági találkozón a megismerkedésünk óta egy párként igyekeztünk tevékenykedni a közösségünkben.
A Schönstatti közösség egy 100 éves, Németországban alapított mozgalom, melynek itthon a családos ága a legerősebb. Ekkor kezdett kibontakozni az ifjúsági ága, melyben
nagy öröm volt részt venni, és dolgozni érte.
A közös munka nagyon összekovácsolt minket, már akkor is.
Gyirmótra kerülésünk is a Gondviselésnek
köszönhető. Sokat imádkoztunk, hogy megtaláljuk leendő otthonunkat. Máté fiúnk születése előtt nem sokkal rátaláltunk itt a mi kis
paradicsomunkra.
Mivel akkoriban a Szent Imre templomba
jártunk, oda kötődtünk, így Mátét ott Balázs
Tamás atya keresztelte meg.
Mivel fontos számunkra, hogy ha lehet, oda
járjunk templomba, ahhoz a közösséghez
tartozzunk, ahol lakunk, így hamarosan
“átnyergeltünk” a gyirmóti templomba. Hálásak vagyunk, hogy olyan kedvesen befogadtak minket és egyre bővülő családunkat immár négy gyermekünkkel. Nagy örömünk,
hogy most már egyre több és több család és
gyerek jár ide, Gyirmótra is.
Fontosnak tartjuk, hogy családunk együtt
járjon szentmisékre. Azt gondoljuk, hogy

ez a családi szokás a gyerekek szokásává is
válik, és így reményeink szerint felnőttként is
a Jóistenhez közel maradnak. Otthon van egy
kis háziszentélyünk, ahol esténként együtt
imádkozunk, visszatekintünk a napunkra,
megköszönjük azt a Jóistennek, Szűzanyának,
imádkozunk beteg,
rászoruló barátainkért, ismerőseinkért.
Emellett
igyekszünk gyermekeinket is arra
nevelni, hogy minden esemény mögött észrevegyük a
Jóisten kezét.
A Schönstatti közösségünknek fontos része a rendszeres csoporttalálkozók, ahol 4-6
család havi rendszerességgel összejön, és az egymásra hangolódás mellett lelki olvasmányok, és a tapasztalatok megosztása egymás számára nagy
motivációt jelent a hétköznapokba kilépve.
Azt tapasztaljuk, hogy a mai személytelen,
elidegenítő világban erős családokra van
szükség, önálló, szilárd jellemű gyermekekre,
ehhez pedig erős szülőkre, erős házasságokra.
Nekünk ehhez nyújt nagy segítséget, keretet
a közösségünk. Azt tanultuk, hogy “a jó házasság nem szerencse kérdése, hanem két ember megfeszített munkájának gyümölcse.”
Nyáron pedig Óbudaváron, a magyar
Schönstatt központjában egy hetes családnapokon veszünk részt, illetve szervezzük is.
Fontos nekünk, hogy ide az egész család
együtt jöhet. A hét folyamán mi is kipihenjük
magunkat, és a gyerekek is szoros barátságot
kötnek egymással, megtapasztalják az együttlét, a közösség erejét. A lelkiségből pedig már
nekik is átmegy annyi, hogy „jó együtt lenni”.
Lilla lányunk születésekor, Húsvétkor a gyirmóti közösség nagyon szívmelengetően vett
minket szárnyai alá, egy hatalmas tartós élelmiszer csomaggal jelentek meg egyszer csak
az ajtónkban.
Marci fiunk születésekor Péter atya helyett
Tamás atya került ide Gyirmótra, és így történt, hogy végül mindkét fiunkat Ő keresztelte.
A lovagkirályunk élete hétről hétre példaként
áll előttünk az oltárképen, segítve, hogy az
értékeinket ne veszítsük szem elől, és kis mécsesként tudjunk világítani a hétköznapokban
is.
Bartal Gergő és Orsi
Az oldalt összeállította Székelyné Szénássy Judit

Krisztus után
módon az Isten nagy
111 körül Plinius Caetetteiről való tanúságcilius Secundus – aki a
tételre.
Kis-Ázsia északnyugati
A zúgás, a szélrészén levő Bithynia
vész és a lángnyelvek
római tartomány csámegpróbálják képleszári követe a megbítesen szavakba foglalzójához, Traianushoz
ni és a kívülállók száírt
meglehetősen
mára is érthetővé
hosszú levelében értenni a láthatatlan
dekes
részletekkel
eseményt. Amit Lukszolgál, a keresztényács a jelképek segítséségnek a térségben
gével leír, azt nyomvaló
elterjedésével
ban meg is magyarázkapcsolatosan. Töbza: „mindannyiukat
bek között leírja, hogy
eltöltötte a Szentléa keresztények a hét
lek.” Az összegyűltekegy
meghatározott
kel valami történt,
napján
napfelkelte
ami csak nehezen
előtt istentiszteletre,
foglalható szavakba.
később pedig szereAz Isten Lelke olyan
tetlakomára gyűlnek
erővel ragadta meg
össze.
őket, hogy még a maA pogány cságatartásuk is megválszári követ értetlensétozott, és másokból
ge nyilvánvaló. Nem „Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt csodálkozást váltott
érti, hogy mi keríti
ki.
hatalmába, és mi voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész Lukács a hagyományámozgatja a legkülön- közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyel- ból átvette a népek
bözőbb korú és a leg- vek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. névjegyzékét. Ez a
eltérőbb társadalmi
lista olyan területeket
Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek sorolt fel, amiken a
osztályokból való nőket és férfiakat, hogy beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket. Ez idő tájt vallásos zsidóság nagy számennek az „ostoba, férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, az ég alatt minden népből. Amikor ez ban élt. Lukács azonhatártalan babonaságban ezt a felsorolást a
a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés,
nak” a követői legyetanúk
névsoraként
nek akár a városok- mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepeté- értelmezi. Nem csuban, akár a falvakban.
sükben csodálkozva kérdezgették: „Hát nem mind galileaiak, akik ott be- pán egyes emberek,
A római világ- szélnek? Hogyan hallja hát őket mindegyikünk a saját anyanyelvén? Mi hanem a legkülönböbirodalomban nemzőbb
nemzetekből
csak a császári követ pártusok, médek, elamiták és Mezopotámiának, Júdeának, Kappadóciá- való és nyelveket beáll értetlenül a keresz- nak, Pontusznak, Ázsiának, Frigiának, Pamfiliának, Egyiptomnak és Líbia szélő emberek bizotények jelenlétének Cirene körüli részének lakói, a Rómából való zarándokok, zsidók és prozeli- nyítják, hogy azon a
valósága előtt, hanem
napon valami rendkía politikai, gazdasági ták, krétaiak és arabok: halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy vüli dolog történt. A
és társadalmi élet tetteit.” (ApCsel 2, 1-11)
fiatal egyház Lélektöbbi szereplője is.
átélése összekapcsoPünkösdvasárnap lódik a missziós megNem értik, hogy anyagi és egyéb előnyök
bízatással: a világ öszreménye nélkül, mitől
szes nyelvén hirdetnie
marad fenn, sőt miért terjed már évtize- magát határokhoz. Nem korlátozódik a kis kell a Jézus Krisztusról szóló evangéliumot.
dek óta ez, a nézetük szerint babonának Júdeára. Távolabb, sokkal távolabb is mun- Az első pünkösdkor kezdetét vette az
minősített jelenség.
kálkodni akar. A kereszténység rövid időn egész világ felé irányuló misszió. A pünLukács - aki Kr. u. 90 körül írta meg belül globális vallássá válik.
kösd Lelke ettől kezdve az egyház belső
az Apostolok Cselekedetei című munkáját
Lukács elsősorban nem a pünkösd- lényegét teremti meg, és alakítja annak
– nemcsak érti a terjedés okát, hanem kor történt eseményről akar beszámolni. életét. Ha az egyház felhagyna a hívők
maga is azon fáradozik, hogy az minél Elbeszélésének a történelmi magja csak rendszeres összejövetelével és együttlétéeredményesebb legyen. Ezért a hallgatói nehezen állapítható meg. Feltehetően egy vel, akkor rövid időn belül szétesne, és
illetve olvasói figyelmét elsőként a múltra, váratlan esemény tette képessé a tanítvá- lélektelenségbe süllyedne.
a kezdetekre irányítja, hogy aztán a jelen nyokat a jeruzsálemi nyilvánosság előtt az A nyelvek, gondolkodásmódok, térségek
és a jövő feladatainak vállalására indítsa elragadtatott beszédre. Lukács ezt a pün- és korok felett álló Lélek a különbözőségeőket.
kösdi eseményt hatalmas történéssé for- ket nemcsak az ókori Jeruzsálemben volt
Az olvasmányunk szövegéből kide- málja. Ezzel jelzi, hogy Jézus tanítványai képes elsöpörni, hanem ma is!
rült, hogy a kezdetet elindító és háttérben nemcsak a Lélek ígéretét kapták, hanem
Tájmel Antal
rejlő mozgatóerő a Szentlélek. Az Isten már találkoztak is a Szentlélekkel. Ő tette
győr-szabadhegyi
plébános
éltető ereje kezdettől fogva nem tartja képessé őket a világ számára is érthető

A Szentlélek ereje

A Győri Szent Imre és a Győr-Gyirmóti Szent László plébániák júniusi programja
 Június 7-én és július 12-én látogatjuk mindkét plébánia
területén az elsőpéntekes betegeket.
 Június 9-én, vasárnap a Szent Imre templomban a délelőtt
¾ 9-kor kezdődő szentmisén lesz közös hálaadásunk az idei tanévért. A Te Deum alkalmával templomunk gitáros ének- és zenekara fog közreműködni.
 Június 15-én, szombaton délelőtt 10 órakor Dr. Veres András megyéspüspök atya a győri Nagyboldogasszony Székesegyházban pappá szenteli Both Zoltán, Méry László és Varga Gábor
diakónusokat. Imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért.
 Június 15-én, szombaton 18 órakor a Győri Szent Imre
templom gitáros ének- és zenekarának közreműködésével tartjuk az idei tanév utolsó gitáros szentmiséjét a Szent Imre templomban. Különös szeretettel hívjuk és várjuk a fiatalokat és a
családokat erre a szép és bensőséges zárómisére.
 Június 22-én, szombaton és 23-án, vasárnap lesz a Gyirmóti
Szent László templom 250 éves évfordulójának ünneplése.
 Az ünnepi program június 22-én, szombaton 17 órakor püspöki szentmisével kezdődik Gyirmóton. A szentmisét Dr. Veres
András megyéspüspök atya mutatja be. A szentmise végén ünnepi körmenetet tartunk Szent László ereklyéjével a templom
körül. Ezt követően szeretettel látjuk vendégül a kedves megje-

lenteket a plébánia udvarán. Kérjük a kedves gyirmóti híveket,
hogy sütemények elkészítésével segítsenek az ünnep lebonyolításában. Az elkészített süteményeket június 21-én, pénteken a
hivatalos órában hozzák el a plébániára. Segítségüket előre is
köszönjük.
 Június 23-án, vasárnap, Úrnapja van. A gyirmóti templomban délelőtt 10 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, melynek
végén tartjuk a hagyományos úrnapi körmenetet. A szentmise
után az Oltáriszentség kihelyezésével egész napos szentségimádás kezdődik, mely délután 16.45-kor ünnepélyes szentségeltétellel, majd pedig szentmisével fejezünk be.
 Június 23-án, vasárnap délelőtt 10 órakor a Szent Imre
templomban nem tartunk szentmisét. Szeretettel kérjük a
Szent Imre Plébánia híveit, hogy püspök atyán meghívásának
eleget téve a Székesegyházban délelőtt 10 órakor kezdődő úrnapi szentmisén vegyenek részt. Az idei évben a Szent Imre plébánia feladata az egyik úrnapi sátor berendezése és előkészítése.
Az előttünk álló nyári szünidőre mindenkinek jó pihenést, felüdülést kívánok. Isten oltalmazza és védelmezze mind a Győri
Szent Imre, mind pedig a Győr-Gyirmóti Szent László plébánia
családjait, híveit a nyár folyamán! Imádságos szeretettel:
Tamás atya

Szent Imre Plébánia Győr
 +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

Szent László Plébánia
Gyirmót
+36 96 449 029
 9019 Győr, Szent László út 27.
 Iroda: H, Sze, P: 9:00 — 12:00

Imádság - Úrnapjára
Aquinói Szent Tamás
Imádlak és áldlak, Isten, rejtelem!
Kenyér és bor színben titkon vagy jelen.
Néked szívem, lelkem átadja magát,
mert Téged szemlélve elveszti magát.
Látás, ízlés, érzék megcsalódhatik,
de a hallás rólad hittel biztosít:
Hiszem azt, mit hinnem Isten Fia szab,
Igéd igazánál mi van igazabb?!
A keresztfán rejtéd isten-voltodat,
itt a színek rejtik emberarcodat,
de én mind a kettőt hiszem s vallhatom,
kérve, amit kért a bűnbánó lator.
Ahogy Tamás látta, nem látom sebed,
mégis Istenemnek vallak tégedet.
Add, hogy egyre jobban hinni tudjalak,
tebenned reméljek, s téged vágyjalak.
Urunk halálára emlékeztető áldott Kenyér,
élő, s embert éltető!
Add, hogy éljen lelkem belőled csupán,
s jó ízét tebenned ne veszítse szám!
Kegyes pelikánom, Uram, Jézusom!
Szennyes vagyok, szennyem véreddel mosom.
Elég volna egy csepp, hogyha hullna rá:
világ minden bűnét meggyógyítaná.
Jézus, kit csak rejtve szemlélhetek itt!
Mikor lesz, hogy szomjas vágyam jóllakik?
Hogy majd fátyol nélkül nézve arcodat,
leljem szent fényedben boldogságomat!
Ámen!

Fotó: Vaday Tamás

