

Nagyböjt:
új életünk tudatosítása
Amikor egy ember útnak indul,
tudnia kell, hová is megy. Így van ez a
nagyböjttel is. A nagyböjt mindenekelőtt lelki utazás, célja pedig Húsvét,
az „ünnepek ünnepe”. Másképp fogalmazva a nagyböjt a bűnbánat iskolája, amelyet évente minden kereszténynek ki kell járnia ahhoz, hogy elmélyítse és újraértékelje hitét, s ha
lehetséges, meg is változtassa életét.
Az ősegyházban a nagyböjt
célja az volt, hogy a katekumeneket,
vagyis az újonnan megtért keresztényeket készítse elő a keresztségre.
Amikor az egyház már nem keresztelt
felnőtteket, a katekumenátus intézménye eltűnt, de a nagyböjt alapvető
értelme ugyanaz maradt. Ezért nekünk, ma élő keresztényeknek is szükségünk van erre az időszakra, mert
bár meg vagyunk keresztelve, de éppen azt veszítjük és áruljuk el szüntelenül, amit a keresztségben kaptunk.
Keresztelkedésünk napján új élet adatott nekünk. Mindegyikünk megkapta
ennek az új életnek az ajándékát,
vagyis Krisztus életét. A keresztséggel
Jézus élete elkezdődött bennünk. Az
Atya ajándéka ez, amely gyökeresen
megváltoztatja magatartásukat minden dolog irányában, ami csak létezik
ebben a világban, beleértve a halált is.
Hatalmat kaptunk arra is, hogy örömmel kiáltsuk: „Nincs többé halál!”
Igaz, a halál még itt van, mindig szembe kell néznünk vele, s egy nap eljön
majd, hogy elragadjon bennünket.
Egész hitünk azonban abban rejlik,
hogy Krisztus saját halála által, amikor
a tragédiák tragédiáját a legnagyobb
győzelemmé alakította át, a halálnak
magát a természetét változtatta meg:
Isten országába való átmenetté, húsvéttá, „pászkává” változtatta.
És mégis nem azt tapasztaljuk-

e napról napra, hogy olyan ritkán van
birtokunkban ez a hit, hogy mindig
elveszítjük és eláruljuk az új életet,
amelyet ajándékba kaptunk, és valójában úgy élünk, mintha Krisztus nem is
támadt volna fel a holtak közül?
Mindez azért van, mert gyengék vagyunk, képtelenek vagyunk állandóan
hitből, reményből és szeretetből élni.
Ameddig csak mindennapi elfoglaltságainkba merülünk el, elfeledkezünk
róla, hogy új életet kaptunk, és mivel
elfelejtjük, elbukunk. E felejtés, e bukás és bűn következtében életünk
elsötétül, újból „régivé”, gonosszá
válik, végül pedig értelmét veszti, és
értelmetlenül utazunk egy jelentéktelen cél felé. Mindent megteszünk
azért, hogy még a halált is elfelejtsük,
de egyszer csak félelmetesen és kikerülhetetlenül, abszurd létező módjára
ott terem túlontúl kényelmes életünk
közepén. Időről-időre anélkül is beismerhetjük és meggyónhatjuk különböző bűneinket, hogy életünket arra
az új életre vonatkoztatnánk, amelyet
Krisztus nyilatkoztatott ki és adott
nekünk. Úgy élünk, mintha Isten Fia
sosem jött volna el. Ez az egyedüli
igazi bűn, az összes bűnök legnagyobbika, kereszténységünknek – ennek a
csak névleges kereszténységnek –
mérhetetlen szomorúsága és tragédiája.
Ha ez tudatosul bennünk, képesek leszünk megérteni, mit szerezz
vissza a Húsvét valósága, és miért
előfeltétele ennek a nagyböjt. Akkor
megértjük azt, hogy az Egyház liturgikus hagyományai, összes ciklusa és
istentisztelete mindenekelőtt arra
szolgál, hogy segítsen bennünket ennek az új életnek látomását és ízét
visszaszerezni.
Attila atya
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A Szent Imre templom karzatán hét kör alakú üvegkép található. Lelkes képek ezek. Talán sokan nem tudják, hogy a templom
hossztengelye pontosan egyezik a székesegyház tájolásával. Ezért ezek az ablakok délelőtt „élnek”, de mióta az Erzsébet liget fái
megnőttek, igazából csak télen és kora tavasszal pompáznak igazán.

Színes üvegcserepek
Dudás Jenő életéből
Én 1964-ben születtem. Ebben a
templomban voltam elsőáldozó, az egykori Szent Imre iskolába jártam, ami akkor
éppen Zalka Máté nevét viselte. Ha misére mentem, szinte mindig ministráltam.
Így a karzatra csak ritkán jutottam föl.
Tudtam, hogy ott vannak a képek, a bagollyal, gyíkkal, szigorú arcú férfiakkal.
Akkor még a betűket észre sem vettem.
Titokzatos világ volt. Azután egyetemista
lettem, és legalább háromszor tíz év telt
el. Tudtam, hogy – sok más mellett – ez is
egy adósságom. Ha éppen Győrben voltam, akkor már a karzatra mentem. És ott
voltak a harcos arcú férfiak mögöttem…
Nagyapám, Kottmayer Mihály kovácsmester hagyatékában megtaláltam azt a füzetet, amelyet a fölszentelésre adtak ki. Ebben minden képzőművészeti alkotást fölsorolnak, de az ablakok hiányoztak. A történelem írta át az ikonográfiai tervet.
Galambos Krisztina 2018-ban megjelent, A győri Szent Imre herceg úti templom története című könyvében összegyűjtötte a vonatkozó adatokat, innen tudjuk
az időrendet. 1942-ben előzetes egyeztetés történt a karzati és földszinti ablakokról. Az utóbbiak nem készültek el. A belső
datálás alapján 1948-ban készülnek el az
ablakok. A középső, a 4. ablak körirata
római számokkal, latinul hordozza a szignatúrát: OPUS EUGENII – IV – DUDÁS PICTORIS, alul pedig: MDCCCCXLVIII. Ez az
erősség lelke. A IV a sorszám, ez a középső ablak. A beépítés és szentelés pedig
1958-ban történik.
A képsor – szinte egyedül a templomban – ószövetségi tematikájú. Érdemes megkeresni az idézett helyeket - Iz.
11.1-től 16-ig - s kicsit elgondolkodnunk
rajta! A második sor így szól: „Az Úr lelke
nyugszik rajta: a bölcsesség és az értelem
lelke; a tanács és az erősség lelke; a tudás
és az Úr félelmének lelke… Sem a Károli
sem a Szent István társulat fordításával
nem egyezik szám szerint a hét kép, mert
mindkettőben csak hat lélek szerepel. A
hét ajándékról szóló hagyomány később
alakul ki. Szent Bonaventúra fogalmazza
meg, egészíti ki Izaiást.: „A Szentlélek hét
ajándéka ugyanannyi tűzsugár. Az első

sugár, a bölcsesség ajándéka, melegít, s aszimmetria, a kizökkenés. Egy ponton, az
izzóvá teszi, ami hideg. A második sugár V. képen bomlik meg ez a szigorú rend: a
az értelem ajándéka, levilágít az isteni feliratos üvegcserép színén és elhelyezétanítvány mélyére, s megmutatja nekünk sén. Mintha utólag illesztették volna be.
az ott rejlő nemes fémeket az ő szépsé- Mintha az adott kornak szólna, az ötödik
gükben. A harmadik sugár a tanács aján- tízes második felének a századból. Ha elődéka, szilárddá teszi, ami fogékony. A ne- kerülnének az 1942-43-ban készített tergyedik sugár az erősség ajándéka, erőssé vek, akkor biztos választ kaphatnánk.
teszi, ami gyönge. Az ötödik sugár a tudo- Mintha az ötvenes évek sötétsége, rettemány ajándéka, megvilágítja, ami homá- gése szivárogna be. – Oz 4.2 – „Nincsen az
lyos. A hatodik sugár a jámborság, meglá- országban hűség és szeretet, s az Urat
gyítja, ami kemény. A hetedik sugár az Úr sem ismerik többé. Mindenütt csak átok és
félelmének ajándéka, lealázza, alacsony- hazugság, gyilkosság és lopás, házasságnyá teszi, ami magas.”
törés és erőszak, szüntelen vérontás.”
Feltehetően ezt a programot kapja meg a
művész. Optimista, vigasztaló és Jézusra
utaló sorok ezek. Az ötödik kép a tudás
lelkét ábrázolja. Ezen olvasható Ozeás
prófétától: „Átok és hazugság, házasságtörés eláradtak, mert nincs Isten ismerete
a földön.” Miért került oda?
Az idézett rész pontosan így szerepel a
bibliában – Oz 4.2-től 3-ig – „Nincsen az
országban hűség és szeretet, s az Urat
sem ismerik többé. Mindenütt csak átok és
hazugság, gyilkosság és lopás, házasságtörés és erőszak, szüntelen vérontás. Ezért
öltözött gyászba az
Kicsoda az alkotó?
ország,
elcsüggedt
minden lakója; a mező
Főképpen tanárember. 1927-től tanít Dudás Jenő egészen
vadjai, az ég madarai,
1960-ig. Eközben egy évig római ösztöndíjas, 1934-35-ben. Itt
a tenger halai is mind
találkozhat az új egyházművészettel és a „római iskola” stíluelpusztulnak.” (Oz4.2sával, alkotásaival. A negyvenes években együtt emlegetik
3.)
Sztéhlo Lilivel, mint az üvegművészet nagy reménységét.
A többi képen nincs
Alkotással szerepel az 1941-es budapesti egyházművészeti
szöveg. A harcos ankiállításon. Talán itt figyel föl rá Somogyi Antal? Vagy Fónyi
gyalok ránk, vagy egy
Géza, a szentély mozaikjának készítője ajánlja őt? Hiszen
konkrét helyre néznek.
együtt jártak a képzőművészeti főiskolára. Még egy mozzaCsak a tudás angyala
nat: 1942-ben a SZESZ, azaz a Szentgyörgyi Ellenállási Szerveréved kiábrándultan a
zet tagja lesz. Föllehető művei tájképek, csendéletek, életkésemmibe. Vértjén ott a
pek. Hagyatékának sorsa ismeretlen.
bölcsesség madara, ül
Temetéséről apróhirdetés jelenik meg az 1990. január 26.,
a becsukott könyvön.
pénteki Népszabadságban: „Ezúton értesítjük mindazokat,
Mintha reményt veszakik ismerték, hogy Dudás Jenő ny. főiskolai tanár, grafikustett volna. A hét kép
művész január negyedikén elhunyt. Hamvait kívánságára
egy kompozíció. A közcsendben eltemettük felesége mellé a Farkasréti temetőben.
pont a datált középső:
Minden külön értesítés helyett: Rolkó család.”
az erősség lelke. A
Úgy gondolom: tartozásunk van. Meg kell keresnünk Dudás
tudás párja tanács
Jenőt, mert műveivel és életével talán valami nagyon fontolelke. Itt érhető nyosat mondhat el nekünk a hallgatás évtizedeiről.
mon legjobban az
Kottmayer Tibor

„Jézus kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük a hegyre imádkozni. Míg imádkozott, külseje teljesen átváltozott,
ruhája fehér lett és ragyogó. És íme, két férfi beszélgetett vele: Mózes és Illés. Megdicsőülten jelentek meg, és a haláláról beszélgettek, amelyet Jeruzsálemben kell majd elszenvednie. Pétert és társait elnyomta az álom. Amikor fölébredtek, látták dicsőségét
és mellette a két férfit. Ezek már épp menni készültek. Péter így szólt Jézushoz: „Mester, jó nekünk itt lenni! Csinálunk három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!” Nem tudta, hogy mit beszél. Miközben ezt mondta, felhő támadt és elborította őket. Féltek, amikor a felhőbe jutottak. A felhőből szózat hallatszott: „Ez az én választott Fiam, őt hallgassátok!” Amikor a
szózat elhangzott, Jézus egyedül volt. Hallgattak, és senkinek sem mondtak el semmit abból, amit láttak. ”
(Lk 9,28b-36 ) - Nagyböjt 2. vasárnap
A
ravennai
S.
Apollinare
Nuovo-bazilika
szentélyét díszítő mozaik
négy - egymás fölött elhelyezkedő - képsor segítségével vonja magára az odalátogató figyelmét. A legalsó
képen négy püspök látható
ravennai emberek társaságában. A fölötte elhelyezkedő mozaikképen a valaha
forgalmas kikötőváros imára
emelt kezű első vértanú
püspöke, Szent Apollinaris
áll, aki felé hat-hat fehér
bárány közeledik. Az apszis
lapos kupolájában levő harmadik kép a színeváltozás
eseményét jeleníti meg jelképek segítségével: kör alakú, csillagos háttér előtt egy
drágakövekkel díszített bizánci kereszt lebeg, amit
Jézus mellképe díszít. Mellette kétoldalt Illés és Mózes
alakja. Fölöttük az Isten
hangját megjelenítő kéz,
alattuk három apostol néz
fel a keresztre, három fehér
bárány formájában. A legfelső szintről az élet könyvét
tartó Krisztus tekint le
áldó kézmozdulattal, aki
felé az új Izrael, az egyház tizenkét törzse közeledik az új Jeruzsálem
kapuinak irányából.
Az 550 körül alkotó ravennai mozaikkészítők művészi látomásuk középpontjába a keresztet állították, ami a halálnak
és az életnek is a jele. Arra a kérdésre keresték és adták meg a választ, hogy a földi
életből kinek a segítségével lehet eljutni
Isten dicsőségébe.
Ami a művészek számára magától
értetődőnek mutatkozott, az kb. 500 évvel
korábban egyáltalán nem volt az. Az egyház kezdeti korában súlyos nehézségeket
okozott Jézus rendkívül megalázó körülmények között elszenvedett halála. Úgy
tűnt, hogy ez többek számára lehetetlenné
teszi a Jézusba, az Isten Fiába vetett hitet.
A korai egyház tanítói a kérdésre Jézus
feltámadásának fényében az ószövetségben keresték a választ. A színeváltozásról
szóló történettel világos választ akartak
adni a kérdésre: valójában ki is ez a Jézus?

rendkívül fontos Jézus
életének ez az ismétlődő eseménye, ami mintaértékű az egyház számára.
Az elmélyült
imája közben megváltozó külseje és ragyogó
ruházata az Isten közelségét is jelzi.
Lukács a két tanúról azt mondja, hogy
tisztázó
beszélgetést
folytattak Jézussal „a
haláláról, amelyet Jeruzsálemben kell majd
elszenvednie”. Eszerint
Jézus halála megfelel az
Isten tervének és akaratának.
Lukács
szerint
„Pétert és társait elnyomta az álom”. Az
evangélista ezzel már
most utal az Olajfákhegyén következő elalvásukra. A kereszt botrányával szembesülve
mindenki hasonló magatartást tanúsít; hiába
nyitja meg az Úr a tanítványok értelmét.
A szenvedése és a megalázó
halála ellenére Jézus
az
Isten
„választott
Fia”,
akire a tanítványoknak hallgatniuk kell. A történet csúcspontját alkotó mondattal az Isten maga mondja
meg, hogy ki is ez a Jézus.
Lukács az apostolok sorrendjét is
felcseréli – Jézus „kiválasztotta Pétert,
Jánost és Jakabot…” -, mert a jeruzsálemi
közösségben oly fontos szerepet játszó
Jakab az ő olvasói számára nem számít
központi személynek. Végül Lukács a
Márknál található hallgatási parancsot
sem veszi át, mert a tanítványok – sajnos –
„hallgatnak” maguktól is.
A tanítványnak először a szenvedés
útját kell végigjárnia. Ez az út azonban az
Istennel való elmélyült imakapcsolat révén
biztonságossá, világossá és reménytelivé
válik.

A szenvedés értéke
Lukács az írásába bátran belevette
a Márk-evangéliumban található Jézus
megdicsőüléséről szóló történetet. A közösségeiben élők számára ugyanis ismerősek voltak az istenek és emberek átalakulásáról szóló hellenisztikus, pogány elbeszélések.
Márk evangéliuma szerint, ahogy az
Isten törvényét közvetítő Mózes arca annak idején átszellemült az Istennel való
találkozás következtében, úgy változik
meg Jézus külseje is. Péter, Jakab és János
ijedten szemléli a jelenetet, a törvényt és a
prófétákat képviselő két személyt, Mózest
és Illést. Végül Isten kinyilvánítja, hogy
nekik az ő „szeretett Fiára” kell hallgatniuk.
Lukács fontos hangsúlyokkal látta el
a történetet. Szerinte azért megy föl Jézus
a hegyre, hogy ott imádkozzon. Számára

Tájmel Antal
győr-szabadhegyi plébános

Plébániáink márciusi programjai
 Az elsőpéntekes betegeket március 6-án és április 3-án fog-

gimnázium és AMI növendékei. A belépés díjtalan, felajánlott
juk látogatni. Tekintettel arra, hogy a húsvéti ünnepek előtt áp- adományaikat azonban köszönettel elfogadjuk templomunk
rilis 3. az utolsó lehetséges időpont a betegek látogatására, kér- orgonájának felújítására.
jük, hogy akinek idős, vagy beteg rokona, ismerőse otthonában  Március 25-én, szerdán, Gyümölcsoltó Boldogasszony főünszeretné elvégezni az ünnepek előtt szentgyónását, legkésőbb nepén, Gyirmóton 17 órakor, a Szent Imre templomban pedig
március 20-ig jelentse be ezt a szándékát az irodán.
18 órakor kezdődik az ünnepi szentmise.
 A nagyböjt szent idején péntekenként 17.30-kor kezdődik a  Március 28-án, szombaton 16.30-kor szeretettel várjuk a
keresztúti ájtatosság templomunkban. A keresztút vezetését testvéreket a Szentírás imádságos olvasására, a Lectio Divina-ra,
plébániánk egy-egy csoportja fogja végezni péntekenként.
amelynek témája: „Ne romlandó eledelért fáradozzatok!”
 Március 15-én, vasárnap 16 órakor szeretettel hívjuk és (Jn 6,24-35).
várjuk a kisgyermekes családokat a „Mocorgós szentmisére”. A  Március 29-én, vasárnap hajnalban megkezdődik a nyári
szentmisén templomunk gitáros ének- és zenekara fog közre- időszámítás. Ne feledjük el az óráinkat előre állítani!
működni.
 Március 19-én, csütörtökön 19 órakor „Bach minSzent Imre Plébánia
denkinek” címmel nagyböjti orgonahangverseny lesz
templomunkban. Az Új Generáció orgonahangverse+36 96 424 443
Szent László Plébánia
nyén Közreműködnek: Kozák Bence (Varga Tibor Ze9024 Győr, Szent Imre út 35.
+36 96 449 029
neművészeti Intézet), valamint a Richter János Szakgyoriszentimre.iroda@gmail.com;
9019 Győr, Szent László út 27.
https://szentimregyor.hu
Iroda: H, Sze, P: 9:00 — 12:00
Iroda: H, K, Sze, Cs, P: 9:00— 12:00;
Sze: 16:00 — 18:00



Intézkedések a járvány megelőzése érdekében –
Az MKPK rendelkezése
A ránk bízottakért érzett felelősségtől vezérelve a COVID-19-járvány Magyarországra való betörése után az alábbi rendelkezések lépnek életbe.
1. Templomok
– Kérjük a szentmiséken a kézfogás és a nyelvre áldoztatás elhagyását és a kézbe áldoztatás általánossá tételét;
– kérjük a paptestvéreket, hogy a szentmisék előtt és után fertőtlenítsék kezüket vagy vírusok ellen hatékony folyékony kézfertőtlenítő szappannal, vagy alkoholos kézfertőtlenítővel;
– a gyóntatóhelyiség legyen rendszeresen szellőztetve, a gyóntatórácsra kérjük fólia rögzítését;
– kérjük a szenteltvíztartók kiürítését, azok használatának mellőzését;
– amennyiben a hatóság elrendeli a tömegrendezvények betiltását, ez vonatkozhat nagy létszámú egyházi rendezvényekre is.
2. Egyházi intézmények, iskolák és plébániák
– Kérjük, mindenben kövessék az illetékes állami szervek előírásait;

– kérjük a gyakori, lehetőleg óránkénti, gondos szellőztetés elvégzését;
– kérjük, hogy az illemhelyiségek mindig legyenek ellátva elegendő szappannal, papírtörülközővel és egészségügyi papírral;
– kérjük a kézfertőtlenítési lehetőség biztosítását az épületbe
belépők, az illemhelyet használók számára, valamint az étkezésre szolgáló helyiségekben (például szenzoros, alkoholtartalmú kézfertőtlenítőszer-adagoló).
3. Betegellátás
– Kérjük a betegellátásban részt vevőket az országos tisztifőorvos
által kiadott járványügyi rendelkezések betartására;
– a házi betegellátásban kérjük a paptestvéreket, hogy a látogatás előtt és után fertőtlenítsék kezüket.
Budapest, 2020. március 5.,
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

