
Minden tisztességesen élő és dolgozó 
embernek Istentől helyeselt, sőt megáldott 
vágya, hogy szeretteivel vagy éppen a ma-
gányba visszahúzódva megpihenjen néha, 
és így újult erővel és lelkesedéssel térhes-
sen vissza szeretett munkájához, hivatásá-
nak gyakorlásához. Sokak számára a nyári 
időszak kínálja leginkább azt a lehetőséget, 
hogy ezt a vágyát csillapítsa. Mindennek 
elsődlegesen az az oka, hogy nyáron a ked-
vező időjárás, no meg a társadalmi szokása-
ink is (pl. az iskolai tanítás szünetelése, 
egyes cégek vagy hivatalok leállása, stb.), 
hozzájárulnak valamelyest a szabadság 
klasszikus formáinak megéléséhez. A ter-
mészettől tanulva azonban úgy érezzük, 
hogy nyáron kicsit egyfajta gyümölcsét is 
szeretnénk hozni egész évi fáradozásaink-
nak és küzdelmeinknek. Valljuk be őszintén 
mindez valahol így van rendjén. 

A keresztény ember számára az igazi 
nyár, az igazi pihenés azonban soha nem 
feledtetheti az Istennel való kapcsolatának 
munkálását, hitben való növekedése iránti 
felelősségének tudatát. Radnóti Miklós a 
Július és az Augusztus című verseiben költői 
sorokkal mutatja be, hogy a nyár mozgal-
mas viharaiban és hősége után miként sejlik 
föl a lomb között az ősz ígéretes almája, az 
„aranyranét”, vagy éppen ebben a véget 
érni nem akaró pazar évszakban lassan 
mégiscsak megjelennek a szeptember ék-
szerei, a vadgesztenyék. Ahogy a természet 
egy percre sem áll meg teljesíteni a Terem-
tőtől kapott küldetését, valahogy ugyanúgy 
nem felejthetjük el mi sem, hogy pihené-
sünk voltaképp nem más, mint Isten szolgá-
lata, sőt az imádságban való megerősödé-
sünk nyári iskolája.  

Ebben az iskolában kétségkívül az első 
lépés az elcsendesedésé. Kiszakadunk abból 
a környezetből, amelyben mindennapi éle-
tünket éljük. Kipihenjük, kialusszuk feszült-
ségeinket, aggodalmainkat, fáradtságain-
kat. Nem oldjuk meg és nem is akarjuk 
megoldani régóta hurcolt gondjainkat, de 
egy kicsit hátrébb lépve azoktól – Radnóti 
szavaival – egyszerűen engedjük kiülni a 
„fényesarcú fák felett” az „elfáradt viharok” 
után a „tisztatestű hőséget”. Ezt a pillanatot 
pedig nem a saját kedvünkre igyekszünk 

megtalálni, hanem elsősorban azért, hogy 
Isten megszólíthasson bennünket, és az Ő 
megszólítását meghalljuk, sőt válaszra is 
méltassuk, és így beszélgetésbe elegyed-
jünk Vele, vagyis az imádság új útján indul-
junk el.  

Minden jó pihenésnek „aranyranétja” és 
„ékszer-vadgesztenyéje” az imádság. Milyen 
kár, hogy sokan csak az „elfáradt viharok” 
kipihenéséig, vagy jó esetben a „fényesarcú 
fák” megcsodálásig jutnak el a nyár 
„tisztatestű hőségében”. Milyen kár, hogy 
sokan azt gondolják, hogy ennek a célnak 
eléréséért egészen messzire fel kell kere-
kedni, vagy éppen le kell tenni az emberi 
méltóság alapvetően meghatározó tulaj-
donságait. A pihenés fetisizálása legfeljebb 
kiégett önmagával engedi találkozni az em-
bert, nem pedig az igazán lényeges Baráttal, 
Istennel, Akivel való beszélgetésünk új táv-
latokat nyit meg nemcsak személyiségünk-
re, hanem feladatunkra vonatkozóan is. 

A nyár delelőjén azt kívánom Mindannyi-
unknak, hogy találjuk meg az imádság tük-
rében igazi önmagunkat, új és kiváló minő-
ségben mélyítsük el értékes kapcsolatainkat 
szeretteinkkel és a ránk bízottakkal, vala-
mint engedjük megerősödni Istenhez fűző-
dő szálainkat, hogy így igazán másokért élve 
szabadságunkat nem pusztán magunknak, 
hanem a körülöttünk élőknek is odaajándé-
kozhassuk.  

Így kívánok „jó gyümölcsű” nyarat Min-
denkinek! Szeretettel:  

Tamás atya  

Gondolatok nyár közepén az imádságról és a pihenésről  

Radnóti Miklós: 

JÚLIUS 

Düh csikarja fenn a felhőt, 
fintorog. 

Nedves hajjal futkároznak 
meztélábas záporok. 

Elfáradnak, földbe búnak, 
este lett. 

Tisztatestű hőség ül a  
fényesarcú fák felett. 

 

AUGUSZTUS  

A harsány napsütésben 
oly csapzott már a rét 

és sárgáll már a lomb közt 
a szép aranyranét. 

Mókus sivít már és a büszke 
vadgesztenyén is szúr a tüske. 

 



Szolgálat az oltár előtt  
 – Dani Brigittát kérdeztük  

 – Kérlek, mondj magadról pár be-
mutatkozó szót!  
 – Dani Brigittának hívnak, 19 éves 
vagyok. Idén érettségiztem a győri Pro-
hászka Ottokár Gimnáziumban.  
 – Hogyan, mikor kerültél a Szent 
Imre templomba illetve a ministránsok 
közé?  
 – Harmadik osztályos koromban, 
elsőáldozásom után kezdtem el ministrál-
ni. Még emlékszem arra, amikor az akkori 
hitoktatómat, Tenger Szilárd atyát meg-
kérdeztem, hogy mehetek-e ministrálni, ő 
pedig azt válaszolta, hogy persze, szombat 
délelőtt vár a ministránspróbán. Amikor 
aztán látta, hogy tényleg ott vagyok, meg-
lepődve mondta, hogy nekem aztán bizto-
san komoly az elhatározásom. 
 – Milyen helyet foglal el a plébáni-
ai szolgálat az életedben? Mi vonz ben-
ne?  
 – Az oltárszolgálat hamar életem 
középpontjába került, manapság napi 
szintű elfoglaltságot jelent. A közösség, 
mely itt körbevesz, nagy helyet tölt ki a 
szívemben, sokat jelent számomra. Öröm-
mel tölt el az, hogy milyen sok lelkes mi-
nistráns szolgál jelenleg is a templomunk-
ban. Ha valamelyikük arcán mosolyt látok, 
az megalapozza az én jókedvemet is.  
 – Ez a nagyfokú odaadottságod az 
alapja annak, hogy kiemelt szereped van 
a ministráns közösségben. Te vagy a Fő-
ministráns? – bár tudom, nem a 
„tituluson” múlik… 
 – Ahogy a ministránsbeöltözési 
misében is mondjuk „Templomunkban a 

ministránsok két különböző, felelősségtel-
jes beosztásban végzik szolgálatukat, amit 
kétféle ruha jelez. A ministránsok azok a 
gyerekek, akik fekete szoknyában és fehér 
karingben szolgálnak az oltár körül. A fő-
ministránsok pedig azok a fiatalok, akik 
hosszú fehér ruhában teljesítik szolgálatu-
kat.” Természetesen, támogatom és taní-
tom is a ministránsokat, de ebben nagy 
segítséget kapok másoktól is. Néhány éve 
Tamás atya megbízott a ministránsok ve-
zetésével, de az elsődleges vezetőjük ter-
mészetesen Tamás atya, én csak segítem 
ebben a munkájában. Hálás vagyok a bi-
zalmáért és legjobb tudásom szerint pró-
bálom ellátni a feladatomat. 
 – El tudnál-e mesélni egy-két leg-
utóbbi szép élményedet, ami ehhez a 
szolgálathoz köthető? 
 – A Szent Imre templom és a Szent 
László templom templomszentelési ünne-
pe mély nyomot hagyott bennem. A sok 
előkészület után mindkét templomban 
gyönyörű ünnepen vehettem részt. Na-
gyon jó volt látni, hogy a gyirmóti hívek 
milyen nagy lelkesedéssel, fáradságot 
nem kímélve készültek a negyed évezre-
des évfordulójukra. Örömmel észleltem, 
hogy a „szentimrés” hívek közül is sokan 
részt vettek ezen kiemelkedő ünnepsé-
gen. 
A Missziós Kereszt mellett eltöltött né-
hány nap is sokat adott számomra. Az 
éjszakai Szentségimádás és a közös ima-
órák sok értéket hordoztak. 
A ministránsok által előadott pásztorjáté-
kok is minden évben emlékezetesek ma-
radnak, mivel nemcsak egy magas színvo-
nalú műsort adunk elő, hanem a csapat is 
még jobban összekovácsolódik. 
A gyirmóti karácsonyi műsorok is szép 
emlékeket idéznek bennem. A két temp-
lom fiataljai immár két éve közösen adják 
elő, ezzel tovább erősítve a két templom 
összetartozását.  
 – Mesélnél valamit a plébánián 
kívüli idődről! Mi a kedvenc időtöltésed? 
 – Életem másik központi szála a 
kutyáimhoz kapcsolódik. Pumi kutyákkal 
foglalkozom. Fontosnak tartom, hogy egy-
re többen megismerjék, hiszen valójában 
hungarikumról, igazi magyar fajtáról van 
szó. Azt is vallom, hogy a fajta esetében 
meg kell őrizni a magyar hagyományokat: 
a terelőkutyából ne „divatkutyát” csinál-
junk, hanem a kutya igazi kutya, munka-
kutya legyen. Én magam is tenyésztő va-
gyok. Tenyészetem a Rettenthetetlenül-

Bátor Pumi Kennel. Nálam a magyar kutya 
magyar nevet kap, ami a kennel-
nevemben is látszik. Lehet, hogy egy kicsit 
nyelvtörő, de a pumi habitusát is tükrözi. 
 – Mi a vágyad a jövőddel kapcso-
latban? 
 – Évekkel ezelőtt eldöntöttem már, 
hogy tanár szeretnék lenni. Az értékto-
vábbadást a legfontosabb feladatnak tar-
tom, és ezt nagy részben a tanárok felada-
tának is hiszem. Kémiát és hittant szeret-
nék tanítani. Természettudományt tanító 
tanárként elengedhetetlennek tartom a 
diákokat megismertetni a környezetükkel, 
a természet szépségeivel, törvényszerűsé-
geivel. Hittantanárként pedig szeretném 
megtanítani a gyermekeket arra, hogy 
mindezt Istentől kaptuk, vigyáznunk kell 
rá.  
Én is olyan pedagógus szeretnék lenni, aki 
időt és fáradtságot nem kímélve, hivatás-
szerűen ismerteti meg a diákjaival a tan-
tárgyát. Aki nem elijeszti a tanulókat az 
adott tudományterületről, hanem meg-
mutatja annak érdekességeit, illetve, ha 
valakinek nehézségei vannak, annak kész-
séggel segít, s ha kell, korrepetálja. 
Egyben olyan tanárrá szeretnék válni, aki 
minden diákjával személyesen törődik, 
amíg tudja, kíséri a fejlődése útján, ha 
szükség van rá, tanácsokkal látja el, bíztat-
ja. Olyan, aki szeretettel viszonyul mind a 
tanulókhoz, mind az embertársaihoz. 
Olyan, akinek a tettei által is Isten szerete-
te nyilvánul meg az emberek számára. 
 – Milyen mottót adnál legszíve-
sebben a Veled folytatott beszélgetés-
nek? 
 – „Minden vállalkozásukat megál-
dom.” Ezt választanám, mert rendkívül 
aktuális számomra. Munkámat abban a 
reményben végzem, hogy Isten szándékai 
szerint cselekszem. Áldását pedig minden 
vállalkozásomon érzem. 

Székelyné Szénássy Judit  
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 Középkori 
templomok falai közt 
járva az oszlopok tete-
jén torz kinézetű ala-
kok vigyorgására lesz 
figyelmes az odaláto-
gató. A román és a gót 
stílus művészei szá-
mára egészen magától 
értetődő volt a sátán 
ilyen módon történő 
nevetséges, ugyanak-
kor iszonyatot, irtóza-
tot keltő lényként való 
bemutatása.  
 Feltehetően 
akkor sem az volt az 
elsődleges kérdés, 
hogy ezek a lények 
vajon testet öltve lát-
hatóak-e, és ilyen ki-
nézetűek-e. A gonosz 
létezését, démoni, 
pusztító hatalmát 
ezektől az ábrázolá-
soktól függetlenül is 
mindenki érzékelte. 
Az oszlopfőre, a ma-
gasba helyezett sátán 
szemléltetésével első-
sorban azt a kérdést 
vetették fel, hogy a 
gonoszságnak, a pusz-
tításnak miért van 
akkora hatalma az 
emberek fölött. 
 A kérdés nem-
csak a középkor em-
berét nyugtalanította, 
hanem minden kor-
ban aggodalmat kelt 
mindenkiben. A pusz-
tító erők jelenlétével 
korunk hívő embere is 
naponta találkozik; közülük a legkérlelhe-
tetlenebbel, a halál valóságával is.  Önkén-
telenül teszi fel a kérdéseket: Isten nincs 
abban a helyzetben, hogy a számára oly 
fontos életet megőrizze?  Egyáltalán Isten 
meg akarja őrizni a teremtményei életét?   
 A probléma kb. 2046 évvel ezelőtt 
is elemi erővel tört a felszínre, többek kö-
zött a műveltségéről híres egyiptomi világ-
városban, Alexandriában is. A helleniszti-
kus világ kulturális központjában akkor 
meglehetősen nagy létszámú zsidó közös-
ség élt. Az ő szemléletükben a halál nem-
csak a testi élet végét jelentette, hanem 
azt a hatalmat is, ami állandóan fenyegeti 
az életet.   
 Olvasmányunk – a Bölcsesség köny-
ve – szerzője az elbűvölő pogány világkul-
túra támadását és kihívását érezve, Izrael 
áthagyományozott hitét újszerű módon 
közvetíti a kortársainak. Arra figyelmezteti 
hittestvéreit - fiatal embereket és felnőtte-

ket -, hogy a hozzájuk intézett szavainak 
órájában is nem kevesebb, mint az életük 
forog kockán. Tömör szavaival egyrészt az 
ember veszélyes, ugyanakkor halálos rö-
vidlátására figyelmeztet, másrészt az élet 
igazi forrására, az elpusztíthatatlan élet 
Istenére mutat rá.  
  Az új gondolkodás- és életmód 
kínálatának bűvöletében arra emlékezteti 
őket, hogy éles tekintettel vegyék észre 
azt, ami az új életstílus tarka, felszínes 
ígéretei mögött rejtőzik: az ürességnek, az 
önpusztításnak, a halálnak a jelenlétét. 
Veszélyes rövidlátás az a magatartás, ami 
engedi, hogy elvakítsa és megtévessze a 
látszat, az öröm és az élvezet rövid ideig 
tartó ígérete, és a hamisan értelmezett 
szabadság. Izrael hitéből következően vilá-
gosan és határozottan hirdeti a világváros 
kereső, élni akaró emberei számára a me-
rész üzenetet: „A halált nem Isten alkotta, 
ő nem leli örömét az élők pusztulásában. 

Hisz mindent azért 
teremtett, hogy le-
gyen.”  
 A figyelmezte-
tése feltételezi, hogy 
az ember ezt az életet 
a cselekvése révén 
eljátszhatja, és így 
elveszítheti. Választ-
hatja a halált. Itt az 
írás szerzője nem a 
testi halálról akar be-
szélni, hanem az em-
ber önhibájából eredő 
halálról, ami sokféle 
formát ölthet. Jelent-
heti az elkövetett bű-
nök büntetéseként az 
idő előtti, korai halált. 
Jelölheti az Istentől 
való elszakadás leg-
végső lehetőségeként 
az örök halált. De je-
lezheti az élet teljes 
elakadásának követ-
keztében beállt hely-
zetet is. Ennek a halál-
nak nem az Isten aka-
rata az alapja. Ezért 
egyedül az ember a 
felelős, akinek van 
választási lehetősége. 
Az igazságosság meg-
valósítása által nyer-
heti el azt az életet, 
ami a halálon túl is 
megmarad az Istennel 
való közösség révén. 
 Az igazságos-
ság alatt az istenfélő 
zsidó ember az egész 
élet Istenre való rábí-
zását érti. Igazságos 
az, aki a maga igazát 

nem a saját öklével próbálja érvényesíteni, 
hanem aki az Isten kezébe helyezi azt. 
Igazságos az, aki nem szaporán kapkodva a 
levegőt éli le az életét, hanem az, aki enge-
di, hogy az Isten lehelete átjárja és éltesse. 
Ez az élet egészét átfogó Istennel való kap-
csolat valóban halhatatlan. 
 A teológiailag és filozófiailag na-
gyon képzett szerző döbbenetes módon 
érzékelteti: „A sátán irigysége révén jött a 
világba a halál, és akik vele tartanak, azok 
megtapasztalják.” Nem a mindenkit utol-
érő testi halál az igazán pusztító, hanem 
azok önhibából eredő halála, akik megnyíl-
nak a gonosz felé. 
 Az ember életét akaró Isten hatal-
mát a gonoszság nem képes csorbítani. Ez 
még akkor is igaz, ha a világ telis-tele van 
pusztító tetteinek a következményeivel.  

Tájmel Antal 

győr-szabadhegyi plébános 

Az élet Istene  
„Mert a halált nem Isten alkotta, ő nem leli örömét az élők pusztulásában. 

Hisz mindent azért teremtett, hogy legyen, és a világ teremtményei az üd-

vösségre szolgálnak. Nincs bennük pusztító méreg, és a földön nem az alvi-

lág uralkodik. Mert az igazságosság halhatatlan. Isten ugyanis halhatat-

lanságra teremtette az embert, és saját lényének képmásává tette. A sá-

tán irigysége révén azonban a világba jött a halál, és akik vele tartanak, 

azok megtapasztalják. ” (Bölcs 1,13-15; 2,23-24 )  

Évközi 13. vasárnap  



A Győri Szent Imre plébánia és a Győr-Gyirmóti Szent László plébánia  

júliusi és augusztusi programja  

 Július 20-án, szombaton és 21-én, vasárnap Varga Gábor 
atya mutatja be újmiséjét. Az újmisék időpontja szombat este  
6 órakor, vasárnap reggel ½ 8-kor és este 6 órakor lesz a Szent 
Imre templomban. 

 Gyirmóton július 21-én vasárnap délelőtt 10 órakor mutatja 
be Varga Gábor atya újmiséjét.  

 Augusztus 8-án, csütörtöktől, augusztus 21-én, szerda reg-
gel 9 óráig zárva lesz az iroda a Szent Imre plébánián. Ebben az 
időszakban munkanapokon délelőtt 9-től 12 óráig csak telefo-
non tartunk ügyeletet és csak a temetésekkel kapcsolatos ügy-
intézésre lesz lehetőség, előzetes időpont egyeztetés után. A 
plébánia hivatalban egyéb ügyek intézésére csak augusztus 21-
től lesz lehetőség.  

 Augusztus hónapban 9-én és 30-án látogatjuk az elsőpénte-
kes betegeket. 

 Augusztus 15-én, csütörtökön, Nagyboldogasszony főünne-
pén 3 szentmise lesz a Szent Imre templomban. Az ünnepi 
szentmisék délelőtt ½ 8 és 10 órakor, este pedig 6 órakor kez-

dődnek. 

 Gyirmóton augusztus 15-én, csütörtökön, délután 5 órakor 
kezdődik a Nagyboldogasszony főünnepi szentmise. 

 Augusztus 20-án, kedden, Szent István király főünnepén 
ugyancsak 3 szentmise lesz a Szent Imre templomban, délelőtt 
½ 8 és 10 órakor, valamint este 6 órakor. A 10 órakor kezdődő 
szentmise végén kerül sor az új kenyér megáldására. 

 Gyirmóton augusztus 20-án, kedden délelőtt 10 órakor kez-
dődik az ünnepi szentmise. A szentmise végén tartjuk az új ke-
nyér megáldásának szertartását. 

 Előre jelezzük a kedves testvéreknek, hogy szeptember 7-én, 
szombaton délelőtt 10 órakor tartja a Püspök Atya a Székes-
egyházban a jubiláns házaspárok szentmiséjét, akik 5-10-15-20-
25… évvel ezelőtt kötöttek szentségi házasságot. A közös hála-
adás után a Püspökvár kertjében egyszerű formában látja a püs-
pök atya vendégül az ünnepelteket. Az ünnepi szentmisére a 
házaspárok augusztus 23-án, péntek délig jelentkezhetnek az 
irodán.  

Szent László Plébánia 
Gyirmót 
+36 96 449 029 

 9019 Győr, Szent László út 27. 

 Iroda: H, Sze, P: 9:00 — 12:00 

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 

Képek a Gyirmóti Szent László templom 250 éves évfordulójának ünnepléséről 

 

A fotókat készítette: Bogdán Réka és Vaday Tamás 


