Félsz?
Talán aligha lehetne művészibb módon leír- mást, ahogyan én szerettelek titeni 2020. év novemberének előestéjén a ket.” (Jn15,12)..
magyar ember érzését annál, mint ahogy Ebből a perspektívából nézve nekünk is
Radnóti Miklós – nem sokkal több, mint 80 több és nemesebb küldetésünk van, mint a
esztendővel ezelőtt – fogalmazta meg költői járványügyi hírek, a megbetegedések, illetsoraiban. Bár, a fagynak minden színes leve- ve a halálozási számok állandó vizsgálata és
let elsöprő hatalmát még nem láthattuk az ezek fölötti tűnődés és szorongás. Kriszeddig, nem túlzás talán azt mondani, hogy a tus parancsolata ma is eredeti újdonságával
március óta sokakat félelemben tartó koro- és frissességével köszönt ránk. Szeretni kell!
navírus járvány miatt kialakult állapot, ha- Leleményesen, bátran, nem felelőtlenül,
sonló gondolatokat ébreszt bennünk, mint de egészen szabadon, minden félelemtől
annak idején a nagy magyar költőben az és szorongástól mentesen! Aki csak azt
akkori bonyolult európai, politikai és társa- keresgéli, hogy ebben a mai helyzetben hol
dalmi helyzet.
és hogyan veszélyes szeretni, az előbbBiztos, hogy a félelem nem jó tanácsadó. utóbb biztos belebetegszik a veszélyek keMár a korai (valószínűleg Palesztinából resésébe és a félelmek irányította szabályok
Efezusba menekülő
pontos számonkérékeresztény közösség
sébe, betartásába és
számára) is megrázó,
betartatásába. Aki
de egyúttal megfontoRadnóti Miklós: November
viszont Jézus nagylellandó volt az 1. János
kűségével mer Istenlevélnek azon üzenehez hasonló módon
te, miszerint: „A sze- Megjött a fagy, sikolt a ház falán, a szeretet logikája
retetben nincs félea holtak foga koccan. Hallani. mellet elköteleződni,
lem. A tökéletes szere- S zizegnek fönn a száraz, barna fán az nemcsak a betegtet kizárja a félelmet,
séget fogja nagy vavadmirtuszok kis ősz bozontjai. lószínűséggel távol
mert a félelemnek
egy kuvik jóslatát hullatja rám; tartani magától és
köze van a büntetéshez. Aki tehát fél, abmásoktól, de egyútfélek? Nem is félek talán.
ban nem tökéletes a
tal olyan csatornáját
(1939. január 14.)
szeretet.” (1Jn 4,18).
fogja megnyitni az
emberi kommunikáMost mégis sokszor
ciónak, amelyen keúgy teszünk, mint akik
félünk, és úgy érezzük, félelmünk jogos – és resztül a testvér újra megtalálja élete értelmég azt is elhitetjük magunkkal, hogy nem mét és alig várja, hogy az önmagunkra és
biztos, hogy lelkiismeretfurdalást kell érez- egymásra vigyázásnak ezt a rendkívüli kornünk a bennünk bujkáló aggodalmak miatt. szakát örök tanulságként és tapasztalatként
A szeretett Tanítvány által átadott hagyo- beépítse keresztény életébe.
mányból, Jézus parancsának értelmében, a Adja Isten, hogy a „Nem is félek talán” kezkeresztény közösség minden tagjának szívé- detű bátortalan, november eleji borongós
be kellett vésnie, hogy a félelemnél sokkal hangulatainkból felserkenve a szeretet biztöbbre hívatott az, aki Krisztus követségé- tonságában megélt őszi szép hónappá lakben jár: „Új parancsolatot adok nektek, juk be az előttünk álló időt, miközben az
hogy szeressétek egymást: ahogyan én sze- Élet Barátja Krisztust mutatjuk meg életünkrettelek titeket, ti is úgy szeressétek egy- kel és szeretetünkkel az egész világ számámást!” (Jn13,34) „Arról fogja megtudni min- ra. Valahogy úgy, mint ahogyan a névtelen,
denki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha de mégis nevét a történelembe végérvészeretitek egymást.” (Jn13,35) „Az az én nyesesen beíró Szeretett Tanítvány tette.
parancsolatom, hogy úgy szeressétek egySzeretettel: Tamás atya

Elsőáldozóink 

Bérmálkozóink 

Úgy hozta a sors, hogy Gábor atyával már a harmadik interjút készíthetem. Beszélgettünk akkor,
amikor a plébániánkon volt pasztorációs gyakorlaton, aztán 2 évvel később, 2013-ban – akkoriban a
miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban szolgált – az ifjúsági találkozónk vendégeként találkozhattam vele. Jelenleg a budapesti Jézus Szíve Jezsuita Templom lelkipásztora és a Szent Ignác Jezsuita Szakkolégium lelkésze.

Bellovics Gábor SJ
- Gábor atya, milyen emlékeket
őriz plébániánkról? Mit adtak Önnek a
nálunk töltött hónapok?
- Pontosabban egy teljes tanévet
tölthettem a Szent Imre Plébánián 2010-11-ben, miután hazaértem Rómából a Collegium
Germanicum et Hungaricumból.
Ez egy meghatározó év volt számomra. Tamás atyában egy
példás életű, barátságos és felém nagyon nyitott, támogató
pap barátot ismerhettem meg.
Azt éreztem, hogy épít rám,
számít rám, feladatokat ad és ez
óriási tapasztalatot adott, amiért ma is hálás vagyok. Ugyanakkor, ez az év a Szent Imre
Plébánián, számomra a megkülönböztetés éve is volt. Éreztem, hogy döntenem kell a szerzetesi hivatásommal kapcsolatban. Ebben a lelki folyamatban
Tamás atya végig nagy szabadságot adott
nekem: mialatt megtapasztalhattam, hogy
milyen egy jól működő plébánia élete, az
is tisztult bennem, hogy én jezsuita szerzetes szeretnék lenni. Ez egy ajándék év
volt. Most pedig jó látni, hogy sokan azok
közül, akik akkor és ott ministráltak, budapesti egyetemistaként ide járnak hozzánk
a Mária utcai templomba.
- Templomunk védőszentjét ünnepeljük ebben a hónapban. Mit gondol,
Szent Imre alakja, példája mennyire tudja megszólítani a mai fiatalokat? Szüzesség, tisztaság – mint markánsan hozzá
köthető fogalmak – mennyire lehet ezeket „emészthetővé” tenni a fiatalság számára?
- Szent Imre alakja és általában
azok a szentek, akik időben távol vannak
tőlünk, nehezen tudják megszólítani a
fiatalokat. Főleg, ha az említett két erényt
– tisztaságot, szüzességet – nézzük, ez
manapság nem a fősodor… Mégis azt látom, hogy nagyon sokan készülnek úgy a
házasságra, hogy tisztelik a másikat és
megtartják azt a sorrendet, hogy a testiség ne előzze meg lelki kapcsolatot. Nem
azzal akarják pótolni a megértésnek, a
lelki kapcsolódásnak és mélyülésnek a
hiányait, hogy előre sietnek a testiség

terén. Valószínűleg ez a késleltetés, a tisztaságban való készület egy házasságra
arra tudja az embert nevelni, hogy tudjon
vágyakozni a kapcsolat kiteljesedésére.

- Szent Imrén tanakodva, az is felmerült bennem, hogy az eddigi tanítások,
melyek Szent Imre személyével kapcsolatban elértek engem, zömmel, mint az
ifjúság elé állított szentről beszéltek.
Amit, egy bizonyos kor után már lemondó legyintéssel fogadhat az ember,
mondván: ez engem nem érint, figyeljenek csak a fiatalok… Mit tud üzenni egy
szűz szent egy családban élő, középkorú
számára?
- Az, amit az előbb mondtam, fontos lehet bármelyik generáció számára.
Hogy képesek legyünk a távlati célok érdekében az egyszerű megoldásokról lemondani. Mondhatnánk úgy is, hogy ne tereljük el a figyelmünket földi vágyaink folyamatos kielégítésével – és erről most nem
feltétlenül csak szexuális értelemben beszélhetünk, hanem mindenféle más értelemben is. Amire vágyunk, kedvünk támad, azt rögtön beszerezzük – ez a könynyebb út. A lemondás minden téren abban segít, hogy mélyebbre nézzünk, képesek legyünk magunkat „gyakorlatoztatni”,
és kialakítsunk egy olyan hozzáállást, hogy
tudjunk távlatokban gondolkodni.
- Önnek ki a kedvenc szentje?
- Ez egy nehéz kérdés, mert így
szerintem nem fogalmaztam meg még

magamnak sosem. Nyilván, a mi rendalapítónk nagy hatással van rám. Loyolai
Szent Ignác tanítása, az ő lelkigyakorlatai,
a spiritualitáshoz való hozzáállása nagyon
fontos és engem formáló példa.
Ugyanakkor fontosak számomra
az olyan szentek, akikkel az életem során kapcsolatba kerültem. Például Boldog Apor Vilmos, aki lenyűgöző bátorságról
tett tanúságot. Vagy, akár említhetném a jezsuita misszionárius
szenteket, akiknek ugyan nem
ismerjük pontosan az életét, de
olyan bátorság volt bennük,
hogy az evangélium hirdetésének vágya erősebbnek bizonyult
annál, mint hogy az életüket
féltsék.
- Három éve szentelték
pappá, és tudható, hogy nem
lazsált ez alatt az idő alatt. Mi
minden tölti ki a napjait?
- A jelenlegi feladataim a budapesti
Jézus Szíve templomhoz kötődnek, ahol
alapvetően a lelkipásztori életbe kapcsolódtam be, illetve a Szent Ignác Jezsuita
Szakkollégiumnak vagyok a lelkésze, ahol
egyetemista fiatalokkal foglalkozunk, őket
kísérjük. Ezen kívül a saját közösségünkben vagyok úgynevezett miniszter, aki, a
szó régi jelentése szerint, szolgál és figyel
arra, hogy legyen minden szépen előkészítve. Praktikus dolgokra ügyel: legyen
mit kivenni a hűtőből, az idősebb atyák
gyógyszerei legyenek kiváltva... ilyesmi.
Egy házaspárral együtt jegyesekkel is foglalkozom, akikkel az elmúlt évben 98 jegyespárt készítettünk fel a szentségi házasságra, ami igen nagy örömforrás számomra.
- Mik az erőforrásai ebben a nem
kevés szolgálatban?
- Elsődleges erőforrásom a pihenés. Tudok távolságot venni a feladataimtól, kimenni a szabadba, barátokkal találkozni, olvasni, zenélni, vagy csak zenét
hallgatni. Tulajdonképpen mindenben fel
tudom fedezni az Isten jelenlétét és igyekszem egyre tudatosabban az imádságban
úgy megpihenni, hogy az ne feladattá váljon, hanem a Vele való kapcsolat ápolásává.
Székelyné Szénássy Judit

A megtérés lehetősége
„Jézus odaért Jerikóba és végigment rajta. Élt ott egy Zakeus nevű tehetős ember, a vámosok feje. Szerette volna látni Jézust
szemtől szemben, de a tömeg miatt nem tudta, mert alacsony termetű volt. Így hát előrefutott, felmászott egy vadfügefára, hogy
láthassa, mert arra kellett elhaladnia. Amikor Jézus odaért, felnézett és megszólította: „Zakeus, gyere le hamar! Ma a te házadban kell megszállnom.” Erre az gyorsan lemászott, és boldogan fogadta. Akik ezt látták, méltatlankodva megjegyezték, hogy
bűnös emberhez tér be megpihenni. Zakeus azonban odaállt az Úr elé, és így szólt: „Íme, Uram, vagyonom felét a szegényeknek
adom, és ha valakit valamiben megcsaltam, négyannyit adok helyette.” Jézus ezt felelte neki: „Ma üdvösség köszöntött erre a
házra, hiszen ő is Ábrahám fia. Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse azt, ami elveszett. ”
(Lk 19,1-10 ) - Évközi 31. vasárnap

E

gy elgondolkodtató történet
szerint a Nap és a szél egyszer
azon vitatkozott, hogy melyikük képes arra, hogy egy szegény vándorról levegye a kabátot. Elsőként a szél bizonyította az erejét; elkezdett fújni hatalmas erővel, mire a vándor összefogta a kabátját. Ezt látva a
szél még erőteljesebben tombolt. A vándor azonban a kezével még erősebben
összefogta a kabátját. Erre a szél feladta
a hiábavaló küszködést. Ezután került
sorra a nap; egyszerűen elkezdett ragyogni. A vándornak nemcsak a szíve és
az arca derült fel, hanem hamarosan
annyira melege lett, hogy izzadni kezdett,
és levetette a kabátját.
A történet szerzője az élettapasztalatát osztotta meg másokkal: egy cél eléréséhez kevésbé alkalmas eszköz az erő felvonultatása, alkalmazása és fokozása. A másik
embert megtisztelő bizalom látszólag alkalmatlan eszköze jóval eredményesebbnek
szokott bizonyulni. A módszerek között ki-ki
a neveltetése, a vérmérséklete alapján szokott választani, és a tapasztalat szerint az
esetek többségében a kevésbé jó módszert
alkalmazza.
Kr.u. 90 körül a Görögországban ill.
Kis-Ázsiában élő keresztények hasonló döntési nehézségeket fedeztek fel a közösségeikben. Megoldásra váró kérdésként merült
fel, hogy milyen viszonyt alakítsanak ki a
bűnössé vált testvéreikkel, ill. a környezetükben élő pogányokkal. A kemény megdorgálásuk és elmarasztalásuk, a lenézésük
és a távoltartásuk némelyek megítélése
szerint alkalmas eszköznek tűnt; hogy eredményesnek-e, azt többek elszigetelődése
sajnálatosan érzékeltette.
Lukács a felvetődő kérdést a Jézus
magatartására és mértékadó szavára való
hivatkozással kívánta megválaszolni. A csak

nála előforduló történetre a hagyományban
talált rá, és azt megfelelő bővítésekkel ellátva vette bele az evangéliumába.
A vita formájában kialakított régi,
Jézus korából való elbeszélés a jerikói vámnál főfelügyeletet ellátó gazdag Zakeusról
beszél, a mindenki által megvetettről, aki

„Jézus nem várja meg a
megbánást, és a bűnös vallomását. Nem támaszt feltételeket, hanem ránéz és
megszólítja.”
vagyonát a gyűlölt pogány római megszálló
hatalommal való együttműködésből, ill.
mások zsaroló becsapásából szedte össze.
A történet szerint ez a kis növésű ember
egy szikomorfára felmászva szeretné látni
az éppen arra haladó Jézust, aki felnéz rá, a
nevén szólítja, és vendégként betér hozzá.
Az eredeti elbeszélés tanúsága szerint Jézus
ezzel váratlanul semmisnek tekinti a közmegvetés merev szemléletét; figyelmen
kívül hagyja az akkori társadalom vámosokkal szemben tanúsított fenntartásait és

szemrehányásait, és megteremti azt a
megértéssel teli életteret, amibe azok is
beilleszkedhetnek, akiket mások kizárnak.
Feltehetően Lukácstól származik több
kiegészítés is. A szerző ugyanis joggal
aggódott amiatt, hogy a keresztények
Jézus magatartását félreérthetik, és
visszaélhetnek vele. Szembeszállt azzal a
nézettel, hogy a keresztény embernek
egyáltalán nem kell fáradoznia az erkölcsi életért, mivel az Isten megbocsátó
szeretetében biztos lehet. Szerinte az
igazi megtérés nem csak belső esemény,
hanem annak kézzelfogható cselekvésben is meg kell mutatkoznia; a vámos hálája
ezért nyilvánul meg az ószövetségi előírásokat messze meghaladó vagyoni elégtételben is.
Az evangélista bővítése az a másik
mondat is, amiben még egyszer rámutat
Jézusnak az elveszettekhez szóló sajátos
küldetésére. Lukács ezzel a történet kijelentéseit általános érvényűvé teszi.
Jézus nem várja meg a megbánást,
és a bűnös vallomását. Nem támaszt feltételeket, hanem ránéz és megszólítja. Atyja
megbízásából minden embert össze akar
gyűjteni, meg akarja szabadítani őket a birtoklásért és a hatalomért folytatott hajszától, szabadulást és megbocsátást akar ajándékozni nekik. A bűnös így megváltozhat, és
az új erkölcsi beállítottságának köszönhetően kibontakoztathatja a benne rejlő legjobb
képességeket.
Az Isten állandóan úton van az emberek
felé, és egészen rájuk figyel; a közelükben
akar lenni, és minden alkalmat megragad,
„hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett.”
Tájmel Antal
győr-szabadhegyi plébános
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 November 1. vasárnap: Mindenszentek főünnepén a Győri

 November 9-én hétfőtől, a járványügyi helyzetre való tekin-

Szent Imre templomban a szokásos vasárnapi miserend szerint, délelőtt ½ 8, ¾ 9, 10 és ½ 12 órakor, valamint este 6 órakor
lesznek a szentmisék. Az esti szentmise után a járványügyi helyzetre való tekintettel nem tartunk Olvasmányos imaórát, hanem
közösen végezzük a Lucernáriumot, vagyis a Halottakért végzett
szertartást a Húsvéti Gyertyával.
 November 1. vasárnap: Mindenszentek főünnepén a GyőrGyirmóti Szent László templomban a szentmise délelőtt 10
órakor kezdődik. A vasárnapi szentmisén kerül sor az újonnan
megválasztott Győr-Gyirmóti Plébániai Tanácsadó Testület fogadalomtételére, valamint a szentmise után, a templomban, a
tisztségviselők megválasztására. Imádkozzunk az új tanácsadó
testület tagjaiért, közös munkánkra kérjük Isten áldását!
 Mindenszentek főünnepén, vasárnap, a Győr-Gyirmóti temetőben délután 4 órakor kezdődik a Halottakért végzett szertartás, amelynek végén megáldjuk azokat a sírhelyeket, melyek
megáldását a hozzátartozók kérték.
 November 2. hétfő: Halottak napján, a Győri Szent Imre
templomban délelőtt 9 órakor kezdődik az első szentmise. A
járványügyi helyzetre való tekintettel ezt a szentmisét ebben az
évben kivételesen nem az altemplomban tartjuk, de a szentmise
után megáldjuk az altemplomi sír- és urnahelyeket. Az urnakertben, az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően, délután 4 órakor, a templomban pedig este 6 órakor várjuk a kedves híveket
a szentmisére. Az urnakertben a szentmise végén megáldjuk az
urnahelyeket, az esti szentmise végén pedig közösen imádkozzuk ismét a Lucernáriumot. November 2-án, hétfőig, az altemplom és az urnakert meghosszabbított nyitvatartással, reggel 8
órától este 8 óráig, tart nyitva.
 November 2. hétfő: Halottak napján, a Győr-Gyirmóti Szent
László templomban délután 5 órakor kezdődik a szentmise,
melynek végén közösen végezzük a Lucernáriumot, vagyis a
Halottakért végzett szertartást a Húsvéti Gyertyával.
 November 4. szerda: a Győri Szent Imre templomban este 6
órakor ünnepi előesti szentmise kezdődik Szent Imre tiszteletére.
 November 5. csütörtök: Szent Imre ünnepén reggel ½ 8-kor
szentmise lesz a Szent Imre oltárnál. A szentmise után ünnepélyesen kihelyezzük az Oltáriszentséget. Az Oltáriszentség előtti
folyamatos szentségimádásra szeretettel kérjük elsősorban az
újonnan megválasztott Plébániai Tanácsadó Testület tagjait,
valamint a Plébániai Tanácsadó Testület tiszteletbeli tagjait és a
kedves testvéreket. Kérjük, hogy a bejáratnál elhelyezett lapokon iratkozzanak fel azok, akik a nap folyamán ½ órára vállalni
tudják az Oltáriszentség imádságos őrzését. Délután 5 órakor
közös szentórát tartunk a hívekkel. A szentségimádás a ¾ 6-kor
kezdődő szentségi áldással és szentségeltétellel zárul. Az ünnepi
szentmise este 6 órakor kezdődik.
 November 7. szombat: az esti szentmisén kerül sor az újonnan megválasztott Győri Szent Imre Plébánia Tanácsadó Testületének fogadalomtételére, valamint a szentmise után, a
templomban, a tisztségviselők megválasztására. Imádkozzunk az
új tanácsadó testület tagjaiért, közös munkánkra kérjük Isten
áldását!

tettel, jóval korábban, mint megszokhattuk, megkezdődik a
2021. évre a szentmisék előjegyzési lehetősége. Szentmisét
előjegyeztetni a jövő évre mind a Szent Imre plébánián, mind
pedig a Gyirmóti plébánián, a hivatalos órákban lehet az irodán.
 November 11-én, szerdán megkezdődnek a Győri Szent Imre plébánián a beavató szentségekre (keresztelésre, elsőáldozásra, bérmálásra) felkészítő katekézis órák felnőttek számára.
A katekézis órák szerdánként este 7 órától 8 óráig tartanak a
plébánia nagy hittantermében. Szeretettel várjuk azoknak a
felnőtteknek a jelentkezését, akik valamilyen oknál fogva nem
részesültek a beavató szentségek, illetve az első szentgyónás
szentségében. A szentségi katekézis órákra az irodán lehet jelentkezni a hivatalos órákban november 11-ig.
A szentségi katekézis órák időpontjai 2020-ban: november 11.;
november 18.; november 25. és december 2.
 November 12-től, csütörtökönként, az esti szentmise után,
szeretettel hívunk és várunk mindenkit szentségimádásra a Győri Szent Imre templomba. A szentségimádás ideje alatt szentgyónási lehetőség lesz a kedves testvérek számára, a szentségimádás végén a korábban megszokott módon közösen imádkozzuk a Befejező imaórát.
 November 21. szombat: szeretettel várjuk a kedves testvéreket a Győri Szent Imre templomba, délután ½ 5-kor a
Szentírás imádságos olvasására. A Lectio Divina novemberi
témáját Szent Máté evangéliumából választottuk a következő
címmel: „Amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek,
velem tettétek.” (Mt 25,31-46).
 November 21. szombat: csatlakozva a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Titkárság munkatársainak meghívásához, a Győr-Gyirmóti Szent László templomban délután 5 órától 6 óráig szentségimádást tartunk, közös imádsággal és elmélkedéssel. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
 November 22. vasárnap: Krisztusnak, a Mindenség Királyának főünnepe. Ezen a vasárnapon minden szentmisén a Karitász javára tartunk gyűjtést. A kedves testvérek nagylelkű adományaikkal Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódva az egyház
karitatív tevékenységét fogják támogatni, amiért előre is köszönetet mondunk.
 November 28-án, szombaton este ¾ 6-kor tartjuk a Győri
Szent Imre templomban az első adventi gyertyagyújtást.
 November 29-én, advent 1. vasárnapja lesz. A GyőrGyirmóti Szent László templomban a délelőtt 10 órakor kezdődő szentmise elején tartjuk az első adventi gyertyagyújtást. Advent 1. vasárnapjával megkezdődik a 2020-2021-es „B” jelzésű
liturgikus egyházi év. Ez annyit jelent, hogy vasárnapokon legtöbbször Szent Márk könyvéből olvassuk fel az evangéliumot.
 November 30-án, hétfőtől az adventi szent idő minden hétköznapján reggel 6 órakor kezdődnek a hajnali szentmisék. Az
esti szentmisék időpontja a Győri Szent Imre templomban változatlanul 18 órakor lesz. A csütörtök esti szentségimádást december 17-ig a szokott időben és módon tartjuk. A GyőrGyirmóti Szent László templomban csütörtökönként reggel
6 órakor kezdődnek a hajnali szentmisék.
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