
 Egy faállvány magaslott Jeruzsálemben a Víz-kapu előtti 
térségen. Az állvány körül rengeteg férfi és nő volt. Egy zsidó 
pap lépett fel az emelvényre, kezében egy papirusztekerccsel. 
Kigöngyölte a tekercset, mire az egybegyűltek felálltak. A pap 
Istent dicsőítő imát mondott. Erre mindannyian meghajoltak és 
arcukkal a földre borulva imádták az Urat. Ezután a pap felolva-
sott az Isten törvénykönyvéből és megmagyarázta, kifejtette 
annak értelmét. Így mindenki megértette azt.  
 Így számol be 
Nehemiás könyve 
arról az ünnepi alka-
lomról, amire évtize-
dekkel a babiloni 
száműzetésből való 
visszatérés után ke-
rült sor. A könyv szer-
zője tudatában van 
annak, hogy a hazaér-
kezés utáni siralmas 
állapotoknál már jóval 
élhetőbb a város. A 
perzsa állam anyagi 
támogatása következ-
tében újjáépülhetett 
a teljesen romokban 
levő templom.  A kül-
ső megjelenése és a 
felszereltsége ugyan 
jóval szerényebb volt 
az előzőnél, a körü-
lötte lakók mégis jog-
gal érezték úgy, hogy 
az Istenük velük lakik. 
Arról is tud a szerző, 
hogy Jeruzsálemet 
ismét védő fal veszi 
körül, ami a benne 
élők biztonságérzeté-
re jó hatással van. De 
az is a szeme előtt lebeg, hogy a külső feltételek megteremtése 
nem sokat ér a belső biztonság nélkül. Ha a fővárosban élők 
tekintete Istenre irányul, csak akkor lehet megalapozott és re-
ményteli a jövő.  
 Ezdrás pap – aki a perzsa közigazgatásban a zsidó ügyek 
állami hivatalnokaként teljesített szolgálatot – azért utazott Je-
ruzsálembe, hogy a belső lelki megújulás elindítója legyen. Fel-
lépésekor a központi helyre az Isten törvénykönyvét tette. Ez a 
könyv nemcsak parancsokról és rendelkezésekről szól, hanem 
az Isten hűségéről és megmentő cselekedeteiről is beszámol. 
Ennek a könyvnek az üzenete annyira hatalmába kerítette az 

egybegyűlteket, hogy sírásra fakadtak. A sírás nemcsak a belső 
átélés nyilvánvalóvá válása volt, hanem annak a beismerése is, 
hogy az Isten szava alapján felismerték, hogy mennyire eltávo-
lodtak Istentől és az akaratától. Ez a lelki újrakezdés annyira 
sikeres volt, hogy nemcsak ezt a napot tette ünnepélyessé, ha-
nem kijelölte a jövő útját is. Ami ekkor kezdődött, az lett a ké-
sőbbi zsidó zsinagógai istentisztelet meghatározó mintája.  
 A Szentírás vasárnapján Isten könyve évről évre jól látha-

tó helyen egy díszes 
takaróval ellátott áll-
ványra kerül a templo-
mokban. Körülötte 
szép virágokat helyez-
nek el, talán még tart-
óra helyezett égő 
gyertyákat is. A Nehe-
miás könyvéből ere-
deztethető jelenet 
megrendezése azon-
ban csak akkor válik 
hitelessé és jövőbe 
mutatóvá, ha az mély 
benyomást tesz a kö-
rülötte állókra és kö-
vetkezményekkel is 
jár. 
 Az Isten üzene-
tét tartalmazó magas-
ba emelt könyv ma is 
hasznos iránymutató. 
A tanítás területén 
mellette minden más 
eltörpül. A megalapo-
zott és biztonságos 
jövőt az az Isten építi, 
aki mindent elmon-
dott, ami számunkra 
az emberhez méltó és 
boldog élethez, az 

üdvösségünk eléréséhez szükséges. Ezdrás papnak egyetlen 
feladata volt: azt olvassa fel, ami az Isten könyvében van, és azt 
úgy magyarázza el, hogy azt mindenki megértse. 
 Isten ma is jó dolgokat tervez a népével, fontos útmuta-
tásokat tartogat a számára. Isten üzenete ma is az életközössé-
gek alapjait teremtheti meg. Ez az üzenet mindenki számára 
hozzáférhető. Csak ez adhat megfelelő tartást és ez teszi lehető-
vé az életveszéllyel járó események és folyamatok túlélését. Az 
Isten üzenetéhez való ragaszkodás az egyetlen biztosíték a kö-
zösség megmaradása számára.  

Antal atya  

Gondolatok Szentírás vasárnapjára  



„Ne félj, csak higgy!” 

Hittantábor 2020  

Tóth Zsófia és Szentmártoni-Borsó Bence 

 Izgalmas, élményekkel teli hittantá-
borban vehettünk részt ezen a nyáron a 
szeles Veszprém vá-
rosában.  
 Érdeklődő, kíván-
csi csapat érkezett meg a 
tábori szállás helyszínére. 
A tekintetekben az igazi 
gyermeki csintalanság és 
az ártatlanság édes keve-
réke tükröződött. A 
Veszprémi Érseki Hittudo-
mányi Főiskola csendje 
egy pillanat alatt megtelt 
hittanosaink zsivajával és 
élettel. Ez jellemezte a 
tábor hangulatát egész 
héten. 
 A gyerekekkel csa-
patokra osztva játszottuk végig a hét izgal-
masabbnál izgalmasabb feladatait. A ve-
télkedők játékosan vezettek minket a hit 

felé, és minden érzékszervünket 
próbára is tették, elejtve tudás-
morzsákat a hit felé vezető 
úton. 
 Nagyon élveztük a nyár 
legjobb programját, a strando-
lást, mely számos felejthetetlen 
pillanatot adott. 
 Az időjárás a hét második 
felére sajnos elromlott, de ez 
nem tudta kedvünket szegni. 

Egy borongós keddi délelőttön a Veszpré-
mi Főegyházmegye főpásztora, dr. Ud-

vardy György érsek atya fogadott bennün-
ket a Szent Mihály Bazilikában, ahol egy 
igazán lélekemelő szentmisét muta-

tott be. Ezt követően meglepe-
tést is tartogatott számunkra az 
érsek atya: agapéval és egy isme-
retterjesztő túrával tovább gaz-
dagította a programunkat. A túra 
során megismerhettük az érseki 
palota illetve a Szent Mihály ba-

zilika történetét, építészeti jellegzetessé-
geit. 

 Az egész tábor 
alatt az az érzés kavargott 
bennünk, hogy olyan „jó 
nekünk itt lenni”, mint a 
Tábor- hegyén a tanítvá-
nyoknak Jézussal. Aho-
gyan az apostoloknak, úgy 
nekünk is vissza kellett 
térnünk a világba, az ott-
honainkba és ott folytatni 
a reánk bízott feladatokat. 
 Fergeteges hangu-
latban telt a hittantábor, 
és a jelmondata minden 
lépésünket kísérte: Ne 
félj, csak higgy! Ennek a 
jézusi felszólításnak a 

magja került szívünk táptalajába, melyet 
hazavittünk otthonainkba nevelgetni. 

Fotók: Benes Lili, Nagy Benedek  



 A Szent Imre temp-
lom scholája a 80-as évek 
óta szolgálja a liturgiát, 
bár azóta sok átalakulá-
son ment át az együttes. 
A Schola fő feladata min-
den vasárnap az ünnepi, 
10 órakor kezdődő szent-
misén való zenei szolgá-
lat. A Schola repertoárjá-
nak alapja a magyar gre-
gorián ének, az Éneklő 
Egyház és a Graduale 
Hungaricum kincsestára, 
ezt egészítik ki többszóla-
mú motetták és más téte-

lek. Természetesen időn-
ként más ünnepeken is 
közreműködik a Schola, 
ezek közül kiemelkedik a 
húsvéti Szent Három Nap 
liturgiája. A próbákat évek 
óta szerda esténként tart-
juk a szentmise után,  
3/4 7-től, szükség szerint 
egy-másfél óra terjede-
lemben, ezen kívül min-
den szolgálat előtt egy rö-
vid beénekléssel készü-
lünk. A Schola vezetője 
Simonné Braun Ildikó. 

Új tagokat vár a schola! 

Szívesen látunk énekelni szerető új jelentkezőket, akiket egy rövid meghallgatás után fogadunk tagjaink sorá-
ba! 

 Október 4-én, vasárnap Szentmártoni-Borsó Bence 
bácsi csoportjának, vagyis a Kölcsey Ferenc Általános 
Iskola 4. osztályos katolikus hittanos gyermekei na-
gyobbik részének lesz az első szentáldozása. 
 Október 11-én, vasárnap Pozsgai Ági néni csoport-
jának, vagyis a Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium 
és Általános Iskola 4. osztályos katolikus hittanos gyer-
mekeinek lesz az első szentáldozása.  
 Október 18-án, vasárnap Haraszti Levente bácsi 
csoportjának, vagyis a Móra Ferenc Gimnázium és Ál-
talános iskola, a Fekete István Általános Iskola, a Tánc- 
és Képzőművészeti Általános Iskola 4. osztályos katoli-
kus hittanos gyermekeinek, továbbá Szentmártoni-
Borsó Bence bácsi csoportjának, vagyis a Kölcsey Fe-
renc Általános Iskola 4. osztályos katolikus hittanos 

gyermekei kisebbik részének lesz az első szentáldozá-
sa.  

Az elsőáldozási szentmisék minden esetben vasárnap 
délelőtt 10 órakor kezdődnek. A járványügyi helyzet-
re való tekintettel nyomatékosan kérjük az elsőáldozó 
gyermekek hozzátartozóit, hogy a lehető legszűkebb 
létszámban vegyenek részt a családtagok az elsőáldo-
zási szentmisén.  

Kérjük továbbá a Kedves Híveket, hogy a nagy lét-
számtorlódás elkerülése érdekében a 10 órás szentmi-
sére az elsőáldozás vasárnapjain ne jöjjenek. Ezeken a 
vasárnapokon a 4 többi időpontban megtartott szent-
miséken való részvétel lehetőségei közül van módjuk 
választani. 

Az őszi időszakban a 4. osztályos katolikus hittanos gyermekek első  
szentáldozásainak sorrendje terveink szerint a következő lesz: 

 Hétfőnkén, 15.30-16.15-ig és keddenként, 
15.30-16.15-ig Szentmártoni-Borsó Bence bácsi 
szeretettel várja a 2021-ben elsőáldozáshoz já-
ruló 3. osztályos gyermekek csoportjait az első 
szentáldozásra felkészítő szentségi katekézisre. 

 Szerdánként, 15.30-16.15-ig Haraszti Levente 
bácsi szeretettel várja a 2021-ben elsőáldozás-
hoz járuló 3. osztályos gyermekek csoportjait az 
első szentáldozásra felkészítő szentségi kateké-
zisre. 

A bérmálási felkészítések rendjét későbbi időpontban 
ismertetjük. 

 Felhívjuk a kedves szülők és fiatalok figyelmét, 
hogy Püspök atyánk rendelkezésének értelmében 
csak az járulhat az első szentáldozáshoz és a bérmá-
láshoz, aki első osztálytól kezdve folyamatos hit- és 
erkölcstan oktatásban részesül az iskolában, rendsze-
resen, azaz minden vasárnap részt vesz a szentmisén, 
és ugyancsak rendszeresen, azaz minden alkalommal 
részt vesz a szentségi felkészítésen. Kérem a kedves 
szülőket, tekintsék legalább annyira fontosnak gyer-
mekük lelki felkészülését az egyházban való közösségi 
életre, mint a sport, a nyelv és zenei órák valamint 
egyéb külön óráik megszervezését. Együttműködésük-
re feltétlenül számítunk! 

A 2021-ben első szentáldozáshoz járuló 3. osztályos gyermekek elsőáldozásra  
történő szentségfelkészítési órái a következő sorrend szerint alakulnak: 



Plébániáink októberi programjai 
A programok a Győri Szent Imre Plébániára és a Győr-Gyirmóti Szent László Plébániára egyaránt vonatkoznak.  

 

 Nagy örömmel jelezzük a kedves testvéreknek, 
hogy szeptember 12-én, szombaton délelőtt 10 óra-
kor Dr. Erdő Péter bíboros atya a Budapesti Jézus Szí-
ve Templomban pappá szentelte Hiba György SJ je-
zsuita szerzetes atyát, aki a Győri Szent Imre plébánia 
területéről származik. György atya újmiséjét szept-
ember 20-án, vasárnap, délelőtt 10 órakor mutatja 
be a Szent Imre templomban. A szentmise végén új-
misés áldásban részesíti a kedves testvéreket. Imád-
kozzunk az újmisés atyáért.  
 Szeptember 27-én, vasárnap 19 órakor Szotyori-
Nagy Gábor orgonakoncertje lesz templomunkban. 
Az orgonahangversenyen közreműködnek: A belépés 
díjtalan, felajánlott adományaikat azonban köszö-
nettel elfogadjuk templomunk orgonájának felújítá-
sára. 
 Az elsőpéntekes betegeket a koronavírus járvány-
ra való tekintettel bizonytalan ideig nem tudjuk láto-
gatni. Imáinkba foglaljuk a betegséggel otthonaik-
ban küzdő híveinket, és kérjük szenvedő testvérein-
ket, hogy imáikkal, felajánlott áldozataikkal ők is jár-
janak közben plébániánk közösségéért. 
 Október 1-jétől esténként a szentmise előtt ½ 6-
kor közösen imádkozzuk a Rózsafűzért. Csütörtökön-
ként a Szentolvasót kivételesen mindig ¼ 6-kor kezd-
jük, és amennyiben lehetséges, a gyermekek vezetik.  
 Október 8-án, csütörtökön ünnepeljük Szűz Mári-
ának, Magyarok Nagyasszonyának, Magyarország 
Főpátrónájának főünnepét. Az ünnepi szentmise este 
6 órakor kezdődik. 
 Október 1-től csütörtökönként az esti szentmise 
után szeretettel várjuk a testvéreket az Oltáriszent-
ség előtt eltöltött közös félóránkra. A szentségimá-
dás a mise végétől ¼ 8-ig, a Befejező imaóra végéig 
tart. 
 Szerdánként este ¾ 7 órától szeretettel várja 
templomunk kórusa, a „Schola” az új tagok jelentke-
zését a felnőtt énekkarba. Az énekkari próbákat a kis 
hittanteremben tartjuk. 
 Október 17-én, szombaton szeretettel várjuk a 

kedves testvéreket délután ½ 5-kor a Szentírás imád-
ságos olvasására. A Lectio Divina októberi témáját 
Szent Lukács evangéliumából választottuk a követke-
ző címmel: „Egyszer csak maga Jézus közeledett.” (Lk 
24,13-35). 
 Október 25-én, vasárnap hajnalban megkezdődik 
a téli időszámítás. Ne felejtsük el óráinkat ezen a hét-
végén egy órával visszaállítani.  

Szent László Plébánia 
+36 96 449 029 

9019 Győr, Szent László út 27. 

Iroda: H, Sze, P: 9:00 — 12:00 

Szent Imre Plébánia 
+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 


