
 Ha belépünk a 250 esztendős 
Győr-Gyirmóti Szent László templom-
ba, a szentély diadalíve fölött szinte 
ránk ragyog Borsa Antalnak a betlehe-
mi jászolba festett gyermek Jézusa. A 
kép – így karácsony közeledtével – 
egészen bensőséges hangulatot áraszt 
ránk a harmonikusan megépített ba-
rokk stílusú Isten-házában. Bár a tör-
ténelem során a templom falai között 
a karácsony misztériumán kívül szá-
mos más pillanatban is megsejthette 
Isten közelségének élményét az itt 
imádkozó hívő közösség embere, 
mégis, ez az egészen a mostani ün-
nephez kötődő festmény különleges 
üzenetet hordoz számunkra, így 
Urunk Születésének ünneplésére ké-
szülve. 

 Gyermekkorunktól megtanult 
és megszeretett karácsonyaink nem-
csak abban segítenek minket, hogy 
képesek legyünk felnőtt fejjel igazán 
széppé és értékessé tenni gyermeke-
ink és mások karácsonyát, hanem 
abban is, hogy egész életünk Jézus 
megtestesülésének és világba lépésé-
nek misztériumához igazodjon, mi-
ként a templom minden egyes része a 
megjelenített születés-ábrázoláshoz. 
Karácsonyainkhoz azonban mindig az 
adventi előkészület hetei vezetnek. 
Sokszor úgy tűnik, hogy az adventnek 
a végső célja a negyedik vasárnap 
után szétáradó karácsonyi fény, 
amelyre leginkább a Szenteste talá-
lunk rá. Jézus születése főünnepének 
szíve nem pusztán a meghitt, érzel-
mekkel teli éjszaka, hanem maga az 
Úr, aki adventben sejteti, karácsony-
kor pedig végtelenül egyszerűen ki-
nyilvánítja eljövetelének valódiságát. 
Ahogyan a Győr-Gyirmóti templomot 
uralja az egyszerű betlehemi jászol 
fölé hajló Szent Szülőpárra mosolygó 

Megváltó, valahogy ugyanígy hívatott 
uralni egész életünket a karácsony 
misztériuma, amely sejteti azt az egy 
igazán lényeges és végső karácsonyt, 
amelyről Gyurkovics Tibor 20. századi 
költőnk és írónk Karácsony című mű-
vében így elmélkedik:  

 

 

Egy bizonyos idő után 

akárhány karácsonyfát lát-
hatsz, 

mindig csak egyet látsz 

s a többi látszat… 

 

…Jézus Krisztus hozzánk 

csak egyszer jön. 

 

Csak egyszer száll le az an-
gyal 

kitárt fehér szárnnyal 

és hozza el a békességet, 

egyszer jön Boldizsár a 
mirhával… 

 

…de erre az egy éjre 

mindig emlékszünk... 

Gondolatok decemberre 
Visszatekintő 

Ministránsbeöltözés 

Fotó: Vaday Katalin, Vaday Tamás   

XIII. Győri Katolikus Ifjúsági találkozó 



Az eget fürkészve, az Égiekre figyelve  
Förhécz Adriennel meteorológus hallgatóval, a gyirmóti plébánia ministránsával beszélgettünk  

Székelyné Szénássy Judit  

– Arra kérem, a beszélgetésünk elején 
meséljen pár mondatban magáról!  
– Jelenleg az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Természettudományi Karán me-
teorológiát tanulok. Várhatóan 2020 nya-
rán államvizsgázom. 2018-ban már szerez-
tem egy diplomát földtudományi kutató 
végzettséggel. A mostani diplomamun-
kámhoz kapcsolódóan a Nemzeti Nép-
egészségügyi Központnál vagyok szakmai 
gyakorlaton. Itt főként az időjárás és a 
levegőminőség emberi szervezetre gyako-
rolt hatásait kutatom. Továbbá, idén októ-
bertől az MTVA meteorológusaként is 
dolgozom – az egyetem mellett. Így a Kos-
suth és a Dankó Rádióban, valamint az 
M1, M4 és a Duna csatornán is szerepelek 
és örömmel beszélek a várható időjárás-
ról. Nagy megtiszteltetés, hogy a Magyar 
Televízió egyik legfiatalabb műsorvezetője 
lehetek. 
– Mi köti a gyirmóti templomhoz? 
– Anyai ágon gyirmóti vagyok. Nagyma-
mám a templommal szemben lakik, tehát 
már kiskoromtól kezdve a templom min-
dig a szemem előtt volt. A szüleim rend-
szeresen vittek szentmisére, majd később 
már magamtól is szó nélkül mentem. Bár 
a Győr-Gyirmóti Egyházközséghez tarto-
zom, hitéletem több szálon kötődik a 
Szent Imre Plébániához is. Általános isko-
lásként a Szent Imre Plébánián jár-
tam ,,hivatalosan” hittanra. Többek között 
Maróti Gábor atya, Radó Tamás atya és 
Tenger Szilárd atya tanított és készített fel 
a szentségek felvételére. Balázs Tamás 
atyával is az ottani osztálymiséken talál-
koztam először. Mindemellett – önszorga-
lomból – Gyirmóton is jártam alsós, felsős, 
majd ifjúsági hittanra. A Szent Imre temp-
lomban volt az elsőáldozásom és a bér-
málkozásom is. Az elsőáldozásomat köve-
tően kezdtem meg a templomi szolgálatot 
Gyirmóton Szent László ünnepén. Immár 
15 éve ministrálok és felolvasok. Péter 

atya – Wolf Pál Péter korábbi gyirmóti 
plébános – rendszeresen vitt az egyházi 
ünnepeken a koroncói és a patonai temp-
lomba is ministrálni. Így nemcsak a gyir-
móti hívek, hanem a testvéregyházközsé-
gek szeme előtt nőtem fel. Bár manapság 
egyre több az elfoglaltságom, de amint 
tehetem, hazamegyek Gyirmótra. Mind a 
mai napig felolvasok és ministrálok is. 
– Milyen hatások formálták a hitét? 
– Negyedik osztályos korom óta aktív 
résztvevője voltam a somogytúri hittantá-
boroknak. Péter atya és Siklósi Éva néni 
egyre több feladatot bíztak rám. Lelkileg 
rengeteget gyarapodtam, alakultam ott 
évről évre: fejlődött a helyzetfelismerő 
készségem, megtanultam alkalmazkodni 
és  bízni a Gondviselésben. A tábori ta-
pasztalatom sokat segít abban, hogy ma-
napság se ijedjek meg az új kihívásoktól és 
megálljam a helyem számomra még isme-
retlen helyzetekben is. 2011-ben Péter 
atya engem választott ki, hogy képvisel-
jem a gyirmóti egyházközséget a madridi 
Katolikus Ifjúsági Világtalálkozón. Megha-
tározó élmény volt számomra közel 2 mil-
lió keresztény fiatallal együtt részt venni a 
szentmiséken és találkozni a Szentatyával. 
A találkozóra való felkészülés keretében 
Tamás atya meghívott a ,,szentimrés” ifjú-
sági csoport lelkigyakorlatára is, és Mad-
ridban is kerestem a szentimrés fiatalok 
társaságát. 
– A munkájához visszatérve: milyen kihí-
vásokat, lehetőségeket jelent az Ön szá-
mára a médiában való megjelenés? 
Mennyire van lehetősége saját személyi-
ségét, stílusát adni egy-egy megszólalás-
ba? 
– Gyakran felteszik azt a kérdést a mun-
kámmal kapcsolatban, hogy olvasom-e, 
amit elmondok az időjárás-jelentésben. 
Sokan meglepődnek azon, hogy nem felol-
vasom, hanem fejből mondom és a szöve-
get sem tanulom be előre. Törekszem rá, 
hogy minél alaposabban ismerjem az 
adott időjárási helyzetet, majd érdekesen, 
érthetően és részletesen ismertessem, 
hogy hol, milyen idő várható a következő 
napokban. Bár igyekszem színesen előad-
ni, de szakmailag is helytállónak kell len-
nie annak, ami elhangzik. Mindig ezt tar-
tom szem előtt. Nyilvánvalóan kihívás 
színvonalasan elmondani, milyen idő vár-
ható, de bízom benne, hogy hétről hétre 
sikerül megújulnom és egyre nagyobb 
rutint szerzek. Nagy felelősség ez a mun-
ka, hiszen az időjárás hatással van a min-
dennapjainkra, tevékenységeinkre és nem 
utolsósorban: az egészségünkre is. Sőt, a 

közlekedést is nagymértékben befolyásol-
ja. Fontos, hogy minden ,,zavaró” körül-
ményről időben értesüljenek a tévénézők, 
rádióhallgatók. Eközben pedig engem is 
megismernek, mondhatni a készülékeken 
keresztül az otthonukba engednek. Remé-
lem, a mosolygós személyiségem is tükrö-
ződik az időjárás-jelentésekben és ez segít 
még a rossz időben is meglátni a szépet, a 
pozitívumot. 

– Adventben járunk. Milyen szokásokat 
hozott otthonról a karácsonyt megelőző 
készülődős hetekkel kapcsolatban? 
– Számos maradandó, szép emléket őrzök 
a szívemben, ami az adventhez köthető. 
Mindig nagy örömmel vettem ki a részem 
az ünnepi készülődésből otthon, a temp-
lomban és az egyházi kollégiumban egy-
aránt. A hajnali misék mellett alsós ko-
romban a gyirmóti hittanostársaimmal 
betlehemeztünk is a faluban, szenteste 
pedig az ifjúsági csoporttal együtt karácso-
nyi műsorral emlékeztünk meg Jézus szü-
letéséről. Éveken át a bátyámmal együtt 
szerepeltünk a műsorban, így a családi 
ünneplés is a templomban kezdődött. 
Szüleink és többször nagymamáink is elkí-
sértek minket. Ezeken az alkalmakon Ady 
Endre, Harang csendül című versét mindig 
elszavaltam.,, Bántja lelkem a nagy város / 
Durva zaja, / De jó volna ünnepelni / Oda-
haza.” Az elmúlt években különösen meg-
érintettek ezek a sorok, hiszen legtöbb-
ször csak pár órával előtte érkeztem haza 
Budapestről. December közepe az egyete-
men a szorgalmi időszak vége és a vizsga-
időszak kezdete, így zárthelyi dolgozatok-
ra és vizsgákra is készülnöm kell az ünnep 
mellett. Már mondhatni „hagyománnyá” 
vált számomra az, hogy december 23-án 
még vizsgázom, utána sietek a fővárosból 
Gyirmótra. Ahogyan sokasodnak a felada-
tok, egyre nehezebb megteremteni a nyu-
godt, meghitt ünnepet, de bízom benne, 
hogy idén is otthon ünnepelhetek a sze-
retteimmel! 



 Kr.e. 1169 tá-
ján III. Ramszesz ural-
kodásának 29. évé-
ben, a 6. hónap 19. 
napján a Théba mel-
letti deir-el-medinei 
munkatábor egyik 
felügyelője a követke-
ző sorokat jegyezte a 
naplójába: „Ezen a 
napon az összes dol-
gozó felvonult ezt 
kiáltozva: éhesek va-
gyunk! Már tizennyolc 
nap eltelt ebben a 
hónapban. Aztán leül-
tek a földre III. 
Thotmesz halotti 
temploma mögött… 
Ezt mondták: az éhség 
és a szomjúság miatt 
jöttünk ide. Nincs ru-
hánk, nincs ke-
nőcsünk, nincs halunk, 
nincs zöldségünk. For-
duljatok a fáraóhoz, a 
jóságos urunkhoz, és a 
vezírünkhöz, az elöljá-
rónkhoz, hogy az ellá-
tásunkat megkaphas-
suk! Ekkor megkapták 
az ötödik hónap fej-
adagjait.” 
 Az egyiptomi 
állami nekropoliszban 
dolgozó munkaveze-
tők, kőfejtők, ácsok, 
szobrászok és festők 
munkabeszüntetésé-
nek oka kétségkívül a 
nélkülözés volt, de emellett az igazságér-
zetük is tiltakozásra késztette őket. Akik a 
fáraók és a jelentősebb királynék sírjainak 
felépítésén és díszítésén fáradoztak, joggal 
várták el a megfelelő ellátást. 
 Az állam számára oly fontos szak-
munkások jogának megsértése ebben az 
esetben a romló gazdasági helyzet egyik 
következménye volt. És talán átmeneti 
zavarnak is tekinthető, hiszen amikor az 
élelem végül megérkezett, a dolgozók foly-
tatták a munkát. 
 A történelem során viszont számta-
lanszor - koroktól és helyszínektől függet-
lenül – nem csupán napokig, vagy hetekig, 
hanem gyakran éveken, évtizedeken ke-
resztül sem gyakorolhatták emberek a 
jogaikat, és nem juthattak hozzá az igazuk-
hoz sem. Sokszor nemcsak tiltakozni nem 
tudtak, de még csak a kérdést sem merték 
föltenni, hogy ez a helyzetük valaha is 
megváltozhat-e. 
 A zsidó nép a babiloni száműzetés 
utáni korban tapasztalta meg ennek a nyo-
masztó érzésnek a keserű valóságát. A 
hazatérés utáni évtizedekben sokan érez-

ték úgy, hogy elegük van a soha valóra 
nem vált kedvező ígéretekből. Ezt csak 
fokozták a Jeruzsálem városa és a temp-
lom újjáépítése közben fellépett nehézsé-
gek és csalódások. A gazdasági nyomor és 
a közösségben fellépő belső viszályok to-
vább nehezítették a visszatértek életét. 
Közülük sokan kedvetlenül abban is el-
kezdtek kételkedni, hogy az Isten válasz-
tott népének tarthatják-e még magukat, és 
egyáltalán bízhatnak-e népük fennmaradá-
sában.  
 Kortársai lelkiállapotát jól ismerte 
az az ismeretlen nevű próféta, akinek sza-
vait az olvasmányban hallottuk. Ő feltehe-
tően Jeremiás próféta tanítványa, aki talán 
Kr.e. 530 körül továbbra is bízik Isten hűsé-
gében, és a régi jövendölések megbízható-
ságában. 
 A próféta tudatosan nyúl vissza 
Jeremiás régi ígéretére. Miközben magáé-
vá teszi tanítójának jövendöléseit, újszerű 
módon értelmezi azokat. Jeremiás kb. 60 
évvel korábban, röviddel a Júdát fenyege-
tő katasztrófa előtt egy új, Dávid házából 
való uralkodóról beszélt, akinek a hivatal-

ban levő királlyal el-
lentétben gondja lesz 
a jogra és az igazságra 
(Jer 23,5-6). A Jeremi-
ás által bejelentett 
király azonban nem 
érkezett meg. Ezért a 
szerző a régi ígéret 
beteljesedését meg-
határozhatatlan idő-
beli távolságba helye-
zi: „Igen, jönnek na-
pok – mondja az Úr -, 
amikor majd teljesí-
tem ígéretemet.” 
 Jeremiás sze-
rint az új uralkodót 
ezen a néven szólít-
ják: „Az Úr, a mi igaz-
ságunk.” Olvasmá-
nyunk szerzője szerint 
ezt a nevet a jövőben 
már nem egy király 
viseli, hanem Jeruzsá-
lem városa, vagyis az 
Isten lakóhelye.   
 Ezzel ugyan a 
szerző mérsékelte 
Jeremiás eredeti vára-
kozását, de a lényegét 
illetően mégis meg-
őrizte azt. A próféta 
számára biztos, hogy 
az ember Isten ígére-
tére ráhagyatkozhat, 
mert a népének egy-
kor majd új jövőt 
ajándékoz. Azért nem 
bátortalanodik el – 
honfitársaival ellen-

tétben –, mert a reménye nem annyira a 
megvalósulás részleteire irányul, hanem 
magára az üdvösséget teremtő Istenre.  
 Olvasmányunk központi helyén egy 
igaz királyi sarj áll, aki az országban gon-
doskodik majd a jogról és az igazságról. A 
személyét kiemelő „igaz” jelző nem gazda-
sági vagy jogi tényt jelöl. Azért mondható 
igaznak, mert az igazságát Istennél keresi, 
vagyis neki adja oda az életét. Nemcsak 
maga lesz igaz, hanem mások igazságáról 
is gondoskodni fog. Eltávolítja majd azokat 
az akadályokat, amik megnehezítik az em-
berek számára az Istennel való élő kapcso-
latot. Azt teszi, ami Isten és az emberek 
várnak tőle. 
 „Júda megszabadulásának, és Izrael 
biztonságos életének” ígérete sejteti, hogy 
mennyi bizonytalansággal és nehézséggel 
terhelt a próféta kora. A reménynek az a 
jövő lehet az alapja, amit Isten valósít 
majd meg!  

Tájmel Antal 

győr-szabadhegyi plébános 

„Igen, jönnek napok - mondja az Úr -, amikor majd teljesítem ígére-

temet, amelyet Izrael házának és Júda házának tettem: Azokban a 

napokban és abban az időben igaz sarjat sarjasztok Dávidnak, aki 

jogot és igazságot teremt az országban. Azokban a napokban meg-

szabadul Júda, és biztonságban él Jeruzsálem. És ez lesz a név, aho-

gyan a várost hívják: ”Az Úr a mi igazságunk!” 

(Jer 33,14-16) 

Advent 1.. vasárnap  

Az igazság követe 



Plébániáink DECEMBERI programjai  

 

Győri Szent Imre Plébánia 

 Adventben szombatonként, az esti szentmise előtt ¾ 6-kor 
tartjuk az adventi gyertyagyújtásokat.  

 December 23-ig, minden hétköznap reggel 6 órakor kez-
dődnek a hajnali szentmisék. Az esti szentmisék időpontja válto-
zatlanul 18 órakor lesz. A csütörtök esti szentségimádást dec-
ember 12-ig a szokott időben és módon tartjuk. 

 Decembertől a hivatalos órákban az irodán lehet személye-
sen előjegyeztetni a szentmise szándékokat a 2020. esztendőre. 

 December 13-án látogatjuk azokat az idős és beteg testvé-
reinket, akik otthonukban szeretnék elvégezni karácsony előtti 
szentgyónásukat és szentáldozásukat. Az elsőpéntekes betegek 
látogatása legközelebb január 3-án lesz a szokott időpontban.  

 December 14. szombat: templomunk gitáros ének- és zene-
kara közreműködésével kerül sor a 3. adventi gyertya meggyúj-
tására. Az ezt követő szentmisén is a gitáros ének- és zenekar 
fog közreműködni. 

 December 15. vasárnap, 16 óra: szeretettel várjuk a kis-
gyermekes családokat a mocorgós szentmisére. 

 December 16. hétfő: a reggel 6 órakor kezdődő szentmise 
végén megkezdjük a Szálláskeresés régi szép népi szertartását. 
Kérjük, hogy aki egy napra szívesen befogadná a Szentcsalád 
képét, szíveskedjék feliratkozni a hátul elhelyezett lapon. 

 December 19. csütörtök, 20. péntek és 21. szombat: a haj-
nali szentmisék alkalmával lesz az adventi lelkigyakorlatunk 
szentbeszéddel, szentgyónási lehetőséggel. 

 Felhívjuk a kedves testvérek figyelmét, hogy december 20-
án, péntek déli 12 órától január 06-án, hétfő reggel 9 óráig 
zárva lesz az iroda. Hivatalos ügyintézésre az ünnepek alatt 
nem lesz lehetőség. Kérjük, hogy halaszthatatlan személyes 
ügyeiket legkésőbb december 20-ig, vagy január 6. után szíves-
kedjenek intézni. Az esetleges temetések időpontjának egyezte-
tésére az ünnepek alatt csak telefonon, illetve az esti szentmi-

sék után lesz lehetőség a sekrestyében. Kérjük, hogy a plébániá-
val történt egyeztetés nélkül ne rögzítsenek időpontot a temet-
kezési vállalatoknál. Együttműködésüket előre is köszönjük! 

 December 20. péntek: az esti szentmise után ¾ 7-re kérjük 
a Plébániai Tanácsadó Testület tagjait, hogy szíveskedjenek el-
jönni és templomunkat előkészíteni a karácsonyi ünnepekre. 
Előre is köszönjük! 

 December 24. kedd: kettő szentmise lesz templomunkban, 
este 10 órakor, valamint éjfélkor. Ezen a napon hajnali szentmi-
sét nem tarunk. Délután 4 órakor kezdődik a pásztorjáték, ame-
lyet a ministránsok adnak elő.  

 December 25. szerda: a vasárnapi miserend szerint lesznek 
a szentmisék.  

 December 26. csütörtök: 3 szentmise lesz templomunkban, 
délelőtt ½ 8 és 10 órakor, valamint este 6 órakor.  

 December 27. és 28. péntek és szombat: esténként a szo-
kott időpontban, 18 órakor tartjuk a szentmiséket.  

 December 29. Szent Család Vasárnapja: az este 6 órakor 
kezdődő szentmise végén tartjuk a családok megáldását. 

 December 31. kedd: az este 6 órakor kezdődő szentmisé-
ben tartjuk az év végi hálaadást. 

 Január 1. szerda: a vasárnapi rend szerint tartjuk a szentmi-
séket, délelőtt ½ 8, ¾ 9, 10, ½ 12 és este 6 órakor. Újév első 
napján, a szentmisén való részvétel a vasárnaphoz hasonlóan 
kötelező. 

December 13-án látogatjuk azokat az idős és beteg testvéreinket, akik otthonukban szeretnék elvégezni karácsony előtti szent-

gyónásukat és szentáldozásukat. Az elsőpéntekes betegek látogatása legközelebb január 3-án lesz a szokott időpontban.  

Győr-Gyirmóti Szent László Plébánia 

 Adventben a gyertyagyújtások szertartását mindig vasárna-
ponként a 10 órakor kezdődő szentmisék elején tartjuk. Az ad-
venti szent időszakban, csütörtökönként reggel 6 órakor a plé-
bánián tarjuk a szentmiséket. 

 Decembertől a hivatalos órákban az irodán lehet szentmi-
séket előjegyeztetni a 2020-as évre.  

 December 13-án, péntekeken kerül sor azok meglátogatá-
sára, akik az ünnepek előtt otthon szeretnék elvégezni karácso-
nyi szentgyónásukat és szentáldozásukat. Előre jelezzük, hogy az 
elsőpéntekes betegeket legközelebb január 3-án fogjuk látogat-
ni. 

 December 22. advent 4. vasárnapja: a 10 órakor kezdődő 
szentmisén, szeretettel hívjuk a kedves testvéreket adventi el-
mélyülésre. A szentmise ideje alatt, valamint szükség esetén 
utána is, lehetősége lesz a kedves testvéreknek karácsonyi 
szentgyónásuk elvégzésére. 

 December 24. kedd: éjfélkor kezdődik Urunk Születésének 
vigília szentmiséje. Tekintettel a templomfelújításra, ebben az 
évben nem tartunk az éjféli mise előtt karácsonyi műsort. 

 December 25-én, szerdán, karácsony napján és december 
26-án, csütörtökön, Szent István vértanú ünnepén délelőtt  
10 órakor kezdődnek a szentmisék. 

 Előre jelezzük a testvéreknek, hogy az év végi hálaadó 
szentmisénk december 31-én, kedden 16 órakor lesz, ekkor 
kerül sor az évet értékelő szentbeszédre is.  

 December 29. Szent Család Vasárnapja: a délelőtt 10 óra-
kor kezdődő szentmise végén megáldjuk a családokat. 

 Január 1. kedd: délelőtt 10 órakor tartjuk az ünnepi szent-
misét. Újév első napján, a 
szentmisén való részvétel 
a vasárnaphoz hasonlóan 
kötelező.  
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