Kedves Testvérek!

„Mit kérek Jézustól?”



- fohászok rajzban megfogalmazva, hittanosainktól…
Lehet, hogy a karácsony ünnepe máshogy fog
ránk köszönteni ebben az évben, mint azt korábban megszokhattuk. Fáj a szívünk a messze
lévő szeretteink után, ahogy ők is nehezen élik
meg az idei év furcsa, magányos karácsonyát.
Most igazán a bőrünkön érezhetjük annak valóságát, hogy a szeretet szálait hiába kötözgettükbogozgattuk szüntelen, végül is nem mi tudjuk
helyére fűzni, bármennyire is így hittük eddig,
hanem egyedül a hozzánk érkező Krisztus.
De vajon függhet-e a karácsony minősége a
családi találkozásaink megszokott szertartásaitól? Lehet-e kitéve Krisztus Urunk Megtestesülésének ünnepe törékeny emberi életünk megrázónak tűnő körülményeinek és eseményeinek? Létezhet-e az, hogy a 2020. esztendő Szeretet Ünnepe a felejthető napok kategóriájába
süllyedjen? Aligha.
A most megtapasztalt nyomorúságunkban,
egyedüllétünkben sokkal inkább kell a Betlehemi Kisded szegénységét felismernünk, mint félresikerült esztendőnk kellemetlen végtermékét.
Jézus számára minden egyes karácsony fontos.
Most az idei év karácsonya a legfontosabb számára. És még fontosabb benne a Karácsonyt
ünneplő ember. Az idős, a szociális otthonokban
magára hagyott, a társaival, barátaival találkozni nem tudó fiatal, vagy gyermek éppen úgy,
mint a gyermekét, unokáját hiába váró, és csak
néhány perc erejéig maszkban látó szülő, vagy
nagyszülő. Amit sok pásztorjátékon hallhattunk
már, hittel, vagy kevésbé nagy Istenre nyitottsággal, most átélhetjük szerencsétlenségünkben. Simogat az Isten. Mosolyog ránk az Isten.
Erőt ad nekünk elindulni az éjszakában úgy,
mint a pásztoroknak, vagy a napkeleti bölcseknek, akiket messziről vonzott magához és
ugyancsak messzire küldött, hogy elvigyék a hírt
a Betlehem békéjéről és boldogságáról.
Pásztornak és bölcsnek kell most esősorban
lenni ahhoz, hogy megtörjük az éjszaka csendjét, hogy célja legyen földi utazásunknak, és
hogy nagy örömmel térjünk vissza életünk hétköznapjaihoz Betlehem jászolától, ahol pontosan egy következő év áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy elmeséljük mindazt, amit láttunk és
hallottunk!
Áldott Karácsonyt! Békés, tanúságtévő, szép Új
Esztendőt kívánok szeretettel:
Szeretettel: Tamás atya

Pálinkás Ármin 6.o.

„Jöttem, amint tudtam”

Hiba György jezsuita atyával beszélgettünk
- A templomunkban tartott újmiséjén hallhattuk, hogy Ön a plébániánkról „származik”. Mit jelent ez pontosan?
Hogyan kötődik a Szent Imre templomhoz?
- A családom révén. Édesanyámék
1975-ben költöztek ide, és születésem
után pár hónappal itt kereszteltek meg.
Aztán ide jártam hittanra egy évet, itt voltam elsőáldozó, és bérmálkozó. Felnőtt
megtérőként pedig igyekeztem újra megerősíteni a kapcsolatomat a plébániával.
- A jezsuiták honlapján olvasható
hivatásának története. Ebben szól arról,
hogy élete első, meghatározó lelki élménye az volt, amikor nagyapja emlékére
először gyújtott gyertyát Pannonhalmán.
Mi miatt volt ez a gesztus ennyire meghatározó? Mi történt ott? A nagypapa személye sokat jelentett Önnek?
- Ez több tényezős dolog. A hitemtől eltávolodtam a kamasz éveim alatt.
Minden más fontosabb volt. De a nagyapám mindig fontos maradt. Őmiatta jártunk templomba, amikor már nálunk lakott a kora miatt. Az ő halála nagy űrt hagyott bennem. Ez az űr volt bennem akkor
is, amikor 1996-ban helyi tárlatvezetőként
elkezdtem dolgozni Pannonhalmán. Itt ért
a halottak napja is. Két vezetés között
bementem a bencés kolostor ősi templomába imádkozni. Bár ezt akkor még nem
tudtam megfogalmazni. Nagyapámra emlékeztem, és meggyújtottam egy gyertyát.
Különös érzés fogott el, valami mély öröm
járt át. Talán annak az öröme, hogy ő tovább él bennem, és hogy kapcsolódunk
egymáshoz. Az egész napomat megváltoztatta ez az élmény, és a mai napig élénken
él bennem.
- Viszonylag hosszú út vezetett a
hivatásáig. Visszatekintve rá, meg tudja
fogalmazni, hogy mire voltak jók az
„előzmények”. Miben gazdagították, mi
lehetett Isten terve ezekkel az évekkel?
- Azt gondolom, hogy mindenkinek
megvan a saját útja, megvannak a saját
küzdelmei. Ezek pedig szükségesek ahhoz,
hogy felnőtté, emberré tudjon válni. Valakinek talán gyorsabb és egyenesebb, másoknak hosszabb ideig tart ez a folyamat.
Egyszer úgy fogalmaztam meg, hogy
„jöttem, amint tudtam.” Ez az időszak a
felkészülés ideje volt számomra. Nagyon
sokat kaptam ezekben az években. Átmentem nagyon nehéz időszakokon, amikor csak az Istenben való hit tartott meg.

Azt csak később fedeztem fel, hogy a közösségnek is megtartó ereje van. Tanultam kitartani, bízni, és rábízni magamat
Istenre és a közösségre. Hamis képek törtek össze magamról és kezdtem megismerni, hogy ki vagyok, ki lehetek valójában. Ez segített, hogy jobban a helyemre
kerüljek. Nagy ajándéknak tartom még,
hogy nagyobb megértéssel kezdtem odafordulni a többi emberhez.

- Tömören így foglalta össze a
„jezsuitaság” lényegét: egyre mélyülő
barátság Jézussal. Milyen az Ön számára
ez a Barát?
- Számíthatok rá. Nem kell szégyellnem semmit előtte. Szabadnak érzem
magam vele. És inspirál, arra, hogy tegyem a jót.
- Emberi barátságai mennyire
meghatározóak? Kik ők?
- Igazi barátságaim akkor születtek,
amikor visszatértem a hitemhez. Akkor
döbbentem rá, hogy mennyire fontos ez
nekem. Ma 2 fiatal házaspár, és néhány
rendtárs, akivel ezt a mély barátságot
megélem, de őszinte és mély beszélgetések másokkal is létre szoktak jönni. Ezek
éltetőek.
- Visszatérve még egy kicsit a jezsuitákhoz: a rend mely „specifikumai”
miatt döntött úgy, hogy közéjük szeretne
tartozni?
- Engem a személyesen kísért lelkigyakorlatok vonzottak, ami a rend karizmája. Elsajátítottam hogyan lehet imádkozni a szentírással, csendben lenni és a
belső rezdüléseimre figyelni. Megtanultam, és még mindig tanulom, hogyan tudom Isten jelenlétét felfedezni a mindennapjaimban.
- Mely területeken teljesít most
szolgálatot?
- A Jezsuita Roma Szakkollégium

lelkészeként, az ottani roma egyetemista
hallgatókat segítem hitük megélésében,
elmélyítésében személyes beszélgetésekkel, imákkal, zarándoklatokkal, misékkel,
igazából bármivel, ami jót tesz nekik. Ezen
kívül a Mária utcai Jézus Szíve templomunkban segítek be a misézésekben. Van
egy ifjúságpasztorációs csapatunk is: az
„Inigo” (Loyolai Szt. Ignác baszk neve), ami
jelenleg 5 főből áll: egy másik jezsuita, egy
szerzetesnővér és két fiatal egyetemista
alkotja. Nagyon jó közösen dolgozni, jel
lehet a fiatalok számára.
- Napjaink most az Adventben
zajlanak. Az időszak nyilvánvaló szépsége
mellett, bennem kérdőjel is felmerül.
Nehéz azt összeegyeztetnem, hogy ezekben a napokban egy folyamatos várakozásban "illik" lenni, miközben az év egészét abban a hitben töltjük, hogy az Isten
velünk van. Nap mint nap tapasztalhatjuk, hogy szól hozzánk, megnyilvánul és
mutatja magát százféle módon. Úrjövet?
- de hiszen már mióta itt van! Miért várjuk azt, ami már a miénk?
- A várakozás ott van az életünkben, különösen keresztényként. Szent
Péter arról beszél, hogy új eget és új földet várunk. Ebben van egy feszültség.
Egyrészt az idő már „beteljesült”, hiszen
2000 évvel ezelőtt megszületett Jézus, a
Megváltó. Fizikailag belépett az életünkbe
és összekötött bennünket az Atyával. Ennek áldását már most megtapasztalhatjuk
szívünk csendjében, a találkozásainkban,
akkor, amikor szeretettel tudunk fordulni
mások felé, és amikor szeretetet tapasztalunk az életünkben. Másrészt pedig még
mindig várjuk az Ő második eljövetelét,
amikor majd mindent megújít. E között a
két eljövetel között élünk és várakozunk.
Ehhez pedig éberség kell. A szív ébersége.
Az Advent egy olyan kiemelt időszak, amikor különösen is ennek a várakozásnak a
tudatosítására hív bennünket az Egyház.
Ez alatt az idő alatt „begyakorolhatjuk” a
várakozást, amely Szentestével nyeri el
értelmét. Ugyanígy életünk adventje alatt
megtanulhatunk várakozni és vágyakozni
arra, amikor majd Jézus eljön hozzánk
látható alakban az idők végén, és benne
életünk végén. Addig pedig a mindennapi
találkozásainkban, imáinkban, lelkiismeretesen végzett munkáinkban, szeretteink
arcában tudunk rácsodálkozni Jézus titokzatos jelenlétére.
Székelyné Szénássy Judit

Az éberség fontossága
„Az Emberfiának eljövetelekor úgy lesz, ahogy Noé napjaiban történt. A vízözön előtti napokban ettekittak, nősültek, férjhez mentek egészen addig, amíg Noé be nem ment a bárkába, s jött a vízözön, és el nem
ragadta mindnyájukat. Ugyanígy lesz az Emberfiának megjelenésekor is. Akkor, ha ketten lesznek a mezőn,
az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Ha két asszony őröl a malomban, az egyiket fölveszik, a másikat
otthagyják. Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok, melyik órában jön el Uratok. Gondoljatok erre: Ha a
ház ura tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, bizonyára virrasztana, és nem engedné, hogy házába betörjön. Legyetek hát készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amelyikben nem is gondoljátok! ”
(Mt 24,37-44) – Advent 1. vasárnapja

E

gy régi legenda három ördögről
beszél, akik egyszer a kiképzésük
lezárása előtt a földre érkeztek. A
legfőbb ördöggel, a sátánnal megbeszélték
az emberek megkísértésére és elrontására
irányuló tervüket. Az első így adta elő szándékát: „Tudtára adom az embereknek, hogy
nincs Isten.” A sátán ezt mondta neki:
„Ezzel nem fogsz
sokakat megnyerni. A legtöbb ember sejti, hogy Isten létezik. Hajlik a
szívük arra, hogy
higgyenek a jelenlétében. Ezt aligha
tudod kitépni belőlük.” A második így
beszélt: „Az embereknek azt fogom
mondani,
hogy
nincsen pokol, és
hogy a bűneik miatt
büntetéstől
sem kell tartaniuk.” A sátán ezt válaszolta: „Így nehezen
fogsz valakit is félrevezetni. Az értelmes
emberek régóta tudják, hogy van pokol, és
minden gonosztettnek megfelelő büntetés
a következménye.” Végül megszólalt a harmadik: „Én el fogom hitetni az emberekkel,
hogy mindent elhalaszthatnak, hogy itt és
most nincs semmi tennivalójuk.” „Láss
munkához! Sikered lesz!” - mondta a sátán.
„Ezreket fogsz becsapni és a karjainkba terelni.”
A legenda szerzője évszázadokkal
ezelőtt egyértelmű szavakkal mutatott rá
arra, hogy az emberek gyakran úgy rendezik
be életüket, mintha Isten nem is létezne.
Úgy gondolják, hogy a sok teendőjük mellett őrá már nem is kell figyelniük, vagy ha
mégis, akkor majd talán később. És az Istennel való törődés sokszor egy életen át egyre
csak várat magára.
Kr.u. 80 körül sajátos módon jelentkezett ez a gondolkodásmód Máté közössé-

gének életében. A keresztények közül többen úgy vélték, hogy Jézus még az életük
során újra eljön, feltehetően az ég felhőin.
Mivel ez nem történt meg, sokak örömteli
várakozása csalódottságba és kiábrándultságba torkollott. Ettől kezdve egyre világosabban kirajzolódott, hogy tartós berendezkedésre törekszenek ebben a világban.

Máté a sajnálatos magatartásukat Istennel
szemben tanúsított hitetlen közömbösségnek és hanyagságnak tartja. Ezért egy Jézus
mondásait tartalmazó gyűjteményből olyan
beszédrészeket emel ki, amikkel figyelmeztetni akarja őket.
Elsőként a vízözön korára emlékeztet, hogy
a helyes magatartás kialakítását lehetővé
tegye számukra. Ahogy Noé közvetlenül a
katasztrófa előtt bárkát épített, vagyis felkészült, úgy kell a keresztényeknek is okos
döntéseket hozniuk. Ahogy akkor az evés,
ivás, házasodás és szórakozás elfeledtette
sokakkal az Istent, úgy ez megismétlődhet a
keresztények életében is.
A dolgos napokból vett két példa világossá
teszi a gyanútlan, mit sem sejtő magatartással együtt járó veszélyt. A szóképek szerint
ugyan külsőleg mind a két férfi a mezőn
dolgozik, és mind a két asszony is ugyanazzal a malommal őröl, ennek ellenére belsőleg óriási különbség van köztük. Az egyik

csak a saját terveivel törődik, vagyis
„alszik”, a másik pedig Istennel is számol,
vagyis „éber”! Az egyiket „fölveszik”, vagyis
megmentik, a másikat „otthagyják”, vagyis
elítélik.
A készenlétre való figyelmeztetéshez Máté
hozzákapcsolja az éber házigazdáról és az
éjszakai betörőről szóló hasonlatot. Ezáltal
még egyszer felszólítja a keresztényeket
arra,
hogy mindig álljanak készen az
Emberfia eljövetelére.
A zsidóság a végső időben elérkező Emberfiát egyszerre várta bíróként és megmentőként is. Máté
számára a Dániel
könyvében szereplő
Emberfia
fogalom minden
tekintetben ráillik a feltámadt Krisztusra, a
világ Urára. Az ő eljövetelekor az éber keresztényeknek semmi okuk nem lesz a félelemre. A Feltámadott akkora hatalommal
rendelkezik, hogy a követőivel képes megosztani az életét.
Vannak, akik az üdvösséget vagy ítéletet
eldöntő pillanatot átalusszák, és vannak,
akik a kegyelmi órájukat felismerik. Az éberség egyet jelent az Istenre való folytonos
odafigyeléssel, Jézus Krisztus hűséges keresésével és követésével.
Minden egyéni elképzeléssel szemben megdönthetetlen tény, hogy az Úr váratlanul és
hirtelenül érkezik. Csak az menekül meg, aki
készen áll. Ez a váratlan óra nem elsősorban
a világ és az életem végének az órája, hanem a mostani óra. Ahogy itt és most gondolkodom és cselekszem, ez dönti el a jövőt
számomra!
Tájmel Antal
győr-szabadhegyi plébános



 Plébániáink programjai a karácsonyi ünnepkörben

Felhívjuk a kedves testvérek figyelmét, hogy december 18-án, péntek déli 12 órától január 04-én, hétfő reggel 9 óráig
zárva lesz mindkét plébánián az iroda. Hivatalos ügyintézésre az ünnepek alatt nem lesz lehetőség. Kérjük, hogy halaszthatatlan személyes ügyeiket január 4. után szíveskedjenek intézni. Az esetleges temetések időpontjának egyeztetésére az ünnepek alatt csak telefonon, illetve a szentmisék alkalmával lesz lehetőség a sekrestyében. Kérjük, hogy a plébániával történt egyeztetés nélkül ne rögzítsenek időpontot a temetkezési vállalatoknál. Együttműködésüket előre is köszönjük. Telefonos ügyeletet a (96) 424-443-as számon tartunk.

 December 19-én, szombat este ¾ 6-kor tartjuk a 4. adventi
gyertyagyújtást a Győri Szent Imre templomban. A GyőrGyirmóti Szent László templomban a délelőtt 10 órakor kezdődő szentmise elején lesz az utolsó adventi gyertyagyújtás.

 December 21-én, hétfőn délután 4 órától, lehetőséget biztosítunk a kedves gyirmóti híveknek karácsonyi szentgyónásuk
elvégzésére. A templom karácsonyi feldíszítése idején bátorítjuk
a kedves testvéreket lelki készülődésükre is.

 December 23-ig a Szent Imre Templomban minden hétköznap reggel 6 órakor kezdődnek a hajnali szentmisék. Az esti
szentmisék időpontja változatlanul 18 órakor lesz.

 December 24-én, csütörtökön 2 szentmise lesz a Győri

kor, a Szent Imre templomban pedig az este 6 órakor kezdődő
szentmisében tartjuk az év végi hálaadást, rövid szentbeszéddel.

 Január 1-jén, pénteken a Győri Szent Imre templomban, 3
szentmise lesz a délelőtt ½ 8 és 10 órakor, valamint este 6 órakor. A Győr-Gyirmóti Szent László templomban, Újév napján,
délelőtt 10 órakor kezdődik a szentmise. Emlékeztetjük a kedves
testvéreket, hogy Újév első napján, a szentmisén való részvétel
a vasárnaphoz hasonlóan kötelező.

 Január 4-től újból lehet a hivatalos órákban az irodán személyesen, vagy telefonon előjegyeztetni a szentmise szándékokat a 2021. esztendőre.

Szent Imre templomban. A járványügyi helyzetre való tekintettel a pásztorjáték helyett délután 4 órakor gyermekeknek
szóló prédikációval tartjuk a szentmisét, este 6 órakor pedig, a
karácsony előesti szentmiséjét imádkozzuk. A Győr-Gyirmóti
Szent László templomban ugyancsak este 6 órakor kezdődik a
karácsony előesti szentmise. Ezen a napon hajnali szentmisét
egyik plébániatemplomban sem tartunk.

 Január 6-án, szerdán, Urunk Megjelenésének (Vízkereszt)

 December 25-én, pénteken mindkét templomban a vasár-

 Január 12-én, kedden lesz a Győri Szent Imre templomban

napi miserend szerint lesznek a szentmisék. A Szent Imre templomban délelőtt ½ 8, ¾ 9, 10 és ½ 12-kor, Gyirmóton pedig délelőtt 10 órakor.

a Szentségimádás napja. Ezen a napon a reggel ½ 8-kor kezdődő
ünnepi szentmise végén kihelyezzük az Oltáriszentséget, és a
kedves híveket bátorítjuk az Oltáriszentség előtti egyéni adorációra. Este ¾ 6-kor ünnepélyes áldás és szentségeltétel, majd 6
órakor ünnepi szentmise az Oltáriszentségről.

 December 26-án, szombaton 3 szentmise lesz a Szent Imre
templomban, délelőtt ½ 8 és 10 órakor, valamint este 6 órakor.
Gyirmóton karácsony másnapján 10 órakor tartjuk a szentmisét.

 December 27-én, Szent Család vasárnapján a vasárnapi
rend szerint tartjuk a szentmiséket. Minden szentmise végén
nem külön, hanem közös ünnepélyes áldásban részesítjük a
jelenlévő családokat.

 December 31-én, csütörtökön, Gyirmóton a délután 4 óra-

Szent László Plébánia
+36 96 449 029
9019 Győr, Szent László út 27.
Iroda: H, Sze, P: 9:00 — 12:00

főünnepén a Győri Szent Imre templomban 3 szentmise lesz,
délelőtt ½ 8 és 10 órakor, valamint este 6 órakor. A GyőrGyirmóti Szent László templomban, Vízkereszt ünnepén, délután 5 órakor kezdődik a szentmise. Emlékeztetjük a kedves
testvéreket, hogy Vízkereszt főünnepén, a szentmisén való részvétel a vasárnaphoz hasonlóan kötelező.

 Január 13-án, szerdán lesz a Győr-Gyirmóti Szent László
templomban a Szentségimádás napja. Ezen a napon a délelőtt
10 órakor kezdődő ünnepi szentmise végén kihelyezzük az Oltáriszentséget, és a kedves híveket bátorítjuk az Oltáriszentség
előtti egyéni adorációra. Délután ¾ 5-kor ünnepélyes áldás és
szentségeltétel, majd 5 órakor ünnepi szentmise az Oltáriszentségről.
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