
 Isten kegyelméből ránk köszön-

tött a 2019. esztendő. Az Újév első 

napjaiban sok-sok terv, jó elhatározás 

születik meg bennünk. Istentől kérünk 

áldást álmaink megvalósulásához, az 

előttünk álló pálya megfutásához, a 

rendelkezé-

sünkre álló 

újabb 365 

nap értel-

mes és tar-

talmas meg-

töltéséhez. 

Rendben is 

van ez így, 

hiszen kato-

likus keresz-

tény ember-

ként mi 

mást kér-

hetnénk, 

mint emberi terveink Istennek tetsző 

kivitelezését, Jézus Krisztustól tanult 

módon való megélését az előttünk álló 

év mindennapjainak. 

 A nagy tervezésben azonban 

sokszor elsiklunk afölött, hogy Isten-

nek is van terve éveinkkel kapcsolat-

ban. Ő is tervez, és sokszor az Ő elkép-

zelései, nemcsak hogy eltérnek a mi-

énktől, de egyenesen át is írják a ren-

delkezésünkre álló időt. Ezt leginkább 

akkor érezzük, amikor hirtelen véget 

ér az az idő, amelyet közeli szerette-

inkkel itt a földön élhetünk meg a mú-

ló évek egymásutánjában. Megérez-

hetjük azonban akkor is, amikor döb-

benten tapasztaljuk, hogy az Istenre 

fordított földi mértékegységgel mérhe-

tő időt kamatostul kapjuk vissza, ami-

kor az imádságban töltött órák után 

munkánkhoz és elvégzendő feladata-

inkhoz visszatérünk. 

 Az Új Esztendő kicsit mindig rá-

nyitja figyelmünket arra az igazán újra, 

ami akkor fog elkezdődni, amikor kitá-

rul előttünk az Isten Végtelen Panorá-

mája. Ilyenkor az év kezdetén nem árt 

feltenni a 

kérdést 

magunk-

nak: Vajon 

hogyan 

állunk ez-

zel a terve-

zéssel? 

Erre a terv-

re ugyanis 

nemcsak 

Isten áldá-

sát kell 

kérnünk, 

végképp nem Isten asszisztálását érde-

mes várnunk emberi módon elképzelt 

örök jövőnkhöz, hanem pontosan Isten 

örök tervét kéne egyre biztosabban 

megismerni és engedni hatni jelenünk-

re, valamint a 2019-ben megformáló-

dó jövőnkre. 

 Ezt az izgalmas feladatot min-

den egyes évfordulón újra magunké-

nak tudhatjuk, és aki így tervez egy 

egész életen át, azt nem fogja váratla-

nul érni annak az évnek beköszöntése 

sem, amelyben ott ragyog az a nap, 

amikor Isten terve szerint eljön értünk, 

hogy magával vigyen. Akkor majd a 

színről színre látás örömében végre 

helyére kerülnek perceink eseménye-

ikkel együtt és úgy fogjuk látni azokat, 

mint Isten örök tervének megvalósulá-

sát.  

 Tamás atya  

Hittanosainktól 

   

Ünnepnap! 

Karácsonyfa díszben áll, 

itt a karácsonyi bál. 

Szívünk dobban, cipő koppan, 

nem is kérdés ünnep van. 

Ajándékok sorakoznak, 

kisgyerekek sorban állnak. 

Mennyi színes ajándék, 

ki tudja hány van még? 

Betlehem az udvaron, 

este van már, nem vitatom. 

Sötétben világosság, 

megjött a Jézuska már! 

Tóth Brigitta 

III.a. oszt. Tanuló 

   

Újévi köszöntő 

Boldog Új Évet kívánni jöttem én, 

Ennek a szép téli napnak sugárzó reggelén. 

Kamrátokba sok jót, házatokba békét, 

Szívetekbe boldogságot, áldott csendességet. 

Tervekhez szerencsét, munkához kedvet, 

Minden földi jóból a legkedvesebbet. 

Kérem a jó Istent, adjon áldást rátok, 

Hogy az Új Év minden napját boldogan járjá-

tok. 

Betlehem 
Pálinkás Ármin 

Péterfy S. Evangélikus Ált. Isk. 4.B o. 

Szent Pál megtérése 
Pozsgai Panna és Juhász Jázmin 

Péterfy S. Evangélikus Ált. Isk. 6.o. 



Galambos Krisztina 

A győri Szent Imre herceg 

úti templom története 

 

Megjelent a templomunk 75 éves történe-

tét összefoglaló kiadvány, amely a hátsó 

újságos asztalról bevezető 1500 Ft-os áron 

megvásárolható. 

 

A könyv fülszövege: 

„Nagy öröm számunkra, hogy templomunk 

75. születésnapja alkalmából olyan köny-

vet tarthatunk a kezünkben, amely mű 

méltóképpen kíván megemlékezni az el-

múlt háromnegyed évszázad minden olyan 

fontos rezdüléséről, amely itt Nádorváros 

újabb részén meghatározóvá vált az elmúlt 

évtizedek alatt. 

Egy plébánia mindennapos életébe igazán 

csak az tud betekinteni, aki nap mint nap 

részese annak az örömnek és bánatnak, 

ami e nem kis család életében adódik. 75. 

év elteltével sajnos nem könnyű találni 

már olyan családtagot, aki jó erőben szem-

mel tarthatta az elmúlt idők nagy pillana-

tait, de a közös visszaemlékezés, a családi 

fényképek és hagyományok sora lehetővé 

tette számunkra, hogy felelevenítsük és 

megőrizzük annak a csodának minden 

lépését, amelyet a Szent Imre herceg úti 

templom magában rejt hosszú idők óta a 

győri emberek nem kis örömére.” 

(dr. Balázs Tamás) 

 

Balázs Tamás plébános atya kérésére a 

Plébániai Értesítő létrejöttén munkál-

kodó csapat egyik tagja Székelyné Szé-

nássy Judit mutatkozik be Önöknek 

röviden.  

Mint élő kövek…  
Szeretem az 1. Péter levélben találha-

tó képet, melyet bemutatkozó írásom 

mottójául szántam: „Mint élő kövek, 

épüljetek lelki házzá…” A benne talál-

ható közösségi üzenet miatt válasz-

tottam, mert életem egyik fontos alap-

elve az, hogy csak egymást támogató, 

egymást kiegészítő „kövek” – embe-

rek! – képesek erős építményt, értéket 

létrehozni. Ezt a meggyőződésemet 

igyekszem gyakorlattá váltani hat-

gyerekes, öt-unokás nagycsaládomban 

eltöltött mindennapjaimban. Ezzel a 

hozzáállással igyekszem gyógytornász-

ként partnerként bevonni betegeimet 

a gyógyító folyamatba. Közel 20 évig 

ez a szellemiség hatotta át csapatmun-

kánkat és adott örömet, inspirációt és 

lendületet a Hitvallás újság szerkeszté-

sében. Most pedig, e Plébániai Értesítő 

formálódásánál bábáskodva, különö-

sen fontosnak gondolom, hogy kiadvá-

nyunk tükrözze azt a két plébániai kö-

zösséget, melyeknek  életereje – a Jó-

isten megtartó kegyelme mellett - tag-

jaik sokféle és sokszínű odaszánásából 

adódik össze. Szeretném, ha 

„újságocskánk” az idetartozás érzésé-

vel erősítené azokat, akik már részesei 

e közös építkezésnek és egyúttal invi-

tálná közénk mindazokat, akik még 

keresik azt a helyet, ahol testvéri kö-

zösségben építhetik Isten Országát. 

Tájmel Antal 

Olvasmányok be-

vezetése 

 A Krisztus előtti évezredben élt is-

tenfélő emberek tapasztalatai nagyon ha-

sonlítanak a mieinkhez. Olykor ők is kiszol-

gáltatva érezték magukat rosszindulatú 

emberek kénye-kedvének. Ők is találkoz-

tak az emberi élettel együtt járó szenvedé-

sek kínzó kérdéseivel. Ők is megtapasztal-

ták a létük bizonytalanságát és veszélyez-

tetettségét. Nekik is meg kellett küzdeniük 

azért, hogy a javukat szolgáló Istentől való 

törvényeket a magukénak érezhessék. Ők 

is találkoztak a gonoszság, a pusztítás ha-

talmával és a kérlelhetetlen halállal is. Az 

Isten törvényét sokan akkor is nyomasztó 

tehernek tekintették, amit távol állónak 

tartottak a saját értékítéletüktől és céljaik-

tól. Sokan próbáltak megszabadulni a szi-

gorú zsidó hagyományoktól és a pogány 

görög szokásokat átvéve úgy érezték, hogy 

szabadabban élhetnek… 

 Az erkölcs válsága akkor is ismétel-

ten megjelent mind a fiatalabb, mind az 

idősebb nemzedékek életében. Ha meg-

változott a politikai, társadalmi és gazdasá-

gi helyzet, elérkezettnek tartották a pilla-

natot a könnyebbnek és korszerűbbnek 

tűnő úton való elinduláshoz.    

A vasárnapi és ünnepnapi olvasmányok 

közül való válogatás nemcsak az Istenben 

bízó emberek gondjaiba és nehézségeibe 

nyújt bepillantást, hanem útbaigazítást is 

ad. A főként ószövetségből való szövegek-

ben ismert nevű és ismeretlen prófétai 

személyek osztják meg Istennel kapcsola-

tos tapasztalataikat és mutatnak rá a meg-

oldásra. Mivel elsősorban a kortársaikat 

akarják megszólítani, a hozzájuk intézett 

szavaik rendkívül életszerűek. Bár nagy 

időbeli és térbeli távolság választ el minket 

tőlük, ennek ellenére a figyelmeztetéseik 

és emlékeztetéseik napjainkban is megszó-

lító erejűek és szívhez szóló hatásúak.  

 Az Isten iránti szeretet minden kor-

ban elkötelezettséget kíván. Életünk szer-

teágazó útjain szünet nélkül Istenre kell 

figyelnünk.  Ennek során késznek kell len-

nünk a gondolkodásmódunk megváltozta-

tására is. Így a saját életünkben is megta-

pasztalhatjuk, mennyire helyes és boldogí-

tó Isten útmutatásainak elfogadása.  

   



1979-ben izraeli régészek 

különös leletekre bukkan-

tak a jeruzsálemi Hinnom-

völgy déli lejtőjén végzett 

ásatásaik közben. Az ott 

található sírok feltárása 

során a szokásos korsók, 

lámpák és ékszerek mel-

lett két kis összegöngyölt 

ezüstlap is napvilágra ke-

rült. Ezek gondos kigön-

gyölítése után az ezüstla-

pok belső oldalán olvasha-

tatlannak tűnő óhéber 

betűket lehetett látni.  

Később egy különleges 

eljárás segítségével a 

megmaradt szavak na-

gyobb részét ki tudták 

betűzni. A két kis ezüstle-

mez közül a kisebben ez 

olvasható: „Áldjon meg az 

Úr és oltalmazzon! Ragyog-

tassa rád arcát az Úr és sze-

rezzen neked üdvösséget!” 

 A betűformák alapján 

a régészek a két ezüstlapot a 

Kr.e. 7. századból származ-

tatják. Mivel mindkét lapot 

átlyukasztották egy helyen, 

ezeket ékszerként viselhették 

egy zsinóron. Eszerint egy 

istenfélő ember a papi áldás 

szavait hordta magával a 

nyakában. 

 Ő is úgy érezte, ahogy 

a kb. 2600 évvel ezelőtt élt 

emberek többsége is, hogy nem elég erős 

ahhoz, hogy egyedül biztosítsa a boldogsá-

gát. Körültekintő cselekvése és tervezése 

ellenére is napról napra tehetetlenül ki-

szolgáltatva érezte magát különféle aggo-

dalmaknak és félelmeknek, rosszindulatú 

embereknek, tőle független és nálánál 

erősebb ártó erőknek és hatalmaknak. 

 A Számok könyvéből való olvasmá-

nyunk névtelen szerzője megoldást kínál 

mindarra, ami az embert ősidők óta nyo-

masztja. Az Isten embert oltalmazó erejét 

és hatalmát állítja írásának olvasói elé.  

Amikor a sorait papírra vetette, akkor az 

áldás már régóta gyakorlat volt; feltehető-

en ebben a formában: „Áldjon meg téged 

az Úr!” A szerző úgy tűnik, hogy ennek egy 

bővítettebb változatát ismeri, a háromré-

szes áldásformát. Ennek az eredeti héber 

nyelvben az első sora három, a második 

sora öt, a harmadik sora pedig hét szóból 

áll. Az Isten áldása a fokozódó bőség for-

májában a kiteljesedés irányába mutat. 

Az áldás szövegének mindhárom mondatá-

ban szerepel Isten neve. Az áldás forrása-

ként nem képzelhetők el sem anyagi javak, 

sem szellemi képességek. Egyedül Isten 

képes megadni az ember számára az élet 

teljességét, és biztosítani azt a segítséget, 

amit az ember saját maga nem szerezhet 

meg, és másoktól sem várhat el.  

 Az áldás szövegében kétszer fordul 

elő Isten arca. A „ragyogtassa rád arcát”, a 

„fordítsa feléd arcát” szavak az Isten sze-

mélyes valóságát emelik 

ki. A benne hívő ember 

nincs kiszolgáltatva sem-

milyen arctalan, névtelen 

és kiszámíthatatlan sors-

nak. Ő megszólítható, és 

ha az ember felé fordul, 

akkor érezteti vele a kö-

zelségét. A baj nem múlik 

el rögtön, de az elhagya-

tottság érzete megszűnik. 

Arcának ragyogása semmi 

esetre sem tartható ma-

gától értetődőnek. Ezt 

újra és újra remélni és 

kérni kell. Ebből nem zár-

ható ki az a félelem sem, 

hogy az arcát egyszer el is 

fordíthatja. 

 A jeruzsálemi 

templomban áldást adó 

pap az áldásra szoruló 

válla fölé helyezte a karját. A 

kézmozdulata viszont egyma-

gában nem biztosította az 

áldást, hanem csak a kimon-

dott szavai által vált az haté-

konnyá.  

 Amikor valaki áldást 

kapott, akkor az Isten bőke-

zűségéből olyan kézzelfogha-

tó segítséget kapott az életé-

hez, amit sokféle módon 

megtapasztalhatott: jó és 

tartós egészég formájában, 

sikerélmények megtapaszta-

lása révén, belső egyensúlyát 

és elégedettségét érezve; látva sikeres 

munkáját, földjeinek gazdag termését, 

gyermekei növekvő számát. A hatása a 

személyes életen túl a társadalmi életre is 

kiterjed. 

Isten ajándékként adott áldása messze 

több annál, amit az egyik ember a másik-

nak nyújthat. De csak akkor válik haté-

konnyá, ha az Isten iránt tanúsított enge-

delmesség kíséri. Ebből nem következik, 

hogy minden simán megy, de az igen, hogy 

az Isten az ember mellett áll.  

A jeruzsálemi leleten az áldás szavait vala-

ki emlékeztetőül ezüstlapra vésette. - Mi 

ezeket írjuk inkább a szívünkbe! 

Tájmel Antal 

győr-szabadhegyi plébános 

„Így szólt az Úr Mózeshez: „Mondd meg Áronnak és fiainak: Így 

áldjátok meg Izrael fiait, e szavakkal: Áldjon meg az Úr és oltal-

mazzon! Ragyogtassa rád arcát az Úr, s legyen hozzád jóságos! 

Fordítsa feléd arcát az Úr, és szerezzen neked üdvösséget! Hívják 

le Izrael fiaira a nevem, és én megáldom őket.” 

Szám 6, 22-27 (Szűz Mária, Isten Anyja)  

Az áldás titka 



Januári programjaink 

Szent Imre Plébánia – Győr Szent László Plébánia 
Gyirmót 

+36 96 449 029 

 9019 Győr, Szent László út 27. 

 Iroda: H, Sze, P: 9:00 — 12:00 

Az elsőpéntekes betegek látogatása 

január 4-én, pénteken lesz, a követke-

ző hónapban pedig február 1-jén. 

Január 6. vasárnap - Vízkereszt fő-

ünnepe: A délelőtt 10 órakor kezdődő 

szentmise elején vízszentelés lesz, 

majd a templomot körbejárva meg-

hintjük a híveket is. A kedves testvére-

ket buzdítjuk a házszentelés régi szép 

hagyományának felelevenítésére. Aki 

szeretné megszenteltetni házát vagy 

lakását, kérjük, iratkozzon fel január 

hónapban a sekrestyében. Az előzetes 

egyeztetés alapján február végéig pén-

tekenként és vasárnaponként a délutá-

ni órákban végezzük a házszentelés 

szertartását. 

Január 12. szombat: egész napos 

szentségimádás. Reggel ½ 8 kor a 

szentmise után lesz a szentségkitétel, 

majd ezt követi az egész napos szent-

ségimádás. Este ¾ 6-kor szentségelté-

tellel, 6 órakor ünnepi szentmisével 

zárul a szentségimádási napunk. Kér-

jük a testvéreket, hogy a nap folyamán 

minél többen keressük fel az Oltári-

szentségben köztünk levő Krisztust. A 

templomban elhelyezett lapon iratkoz-

zunk fel az Oltáriszentség őrzésére. 

Január 20. vasárnap: szeretettel 

hívjuk és várjuk a kisgyermekes csalá-

dokat délután 4 órakor a „Mocorgók 

miséjére”. 

Január 20-27: Imahét a Krisztus-

hívők egységéért. Az Ökumenikus ima-

hét mottója: „Az igazságra és csakis az 

igazságra törekedj…” (MTörv 16,18-20) 

A részletes program megtekinthető 

lesz a faliújságon. A Szent Imre temp-

lomban január 22-én, kedden délután 

5 órakor kezdődik az ökumenikus 

imaóra. 

Az elsőpéntekes betegek látogatása 

január 4-én, pénteken lesz, a követke-

ző hónapban pedig február 1-jén. 

Január 6. vasárnap - Vízkereszt fő-

ünnepe: a délelőtt 10 órakor kezdődő 

szentmise elején vízszentelés lesz, 

majd a templomot körbejárva meg-

hintjük a híveket is. A kedves testvére-

ket buzdítjuk a házszentelés régi szép 

hagyományának felelevenítésére. Aki 

szeretné megszenteltetni házát vagy 

lakását, kérjük, hogy iratkozzon fel 

január hónapban a sekrestyében. Az 

előzetes egyeztetés alapján február 

végéig vasárnaponként a délutáni 

órákban végezzük a házszentelés szer-

tartását. 

Január 13. vasárnap: templomunk-

ban egész napos szentségimádás lesz. 

Délelőtt 10 órakor a szentmise után 

lesz a szentségkitétel, majd ezt követi 

az egész napos szentségimádás. Este  

¾ 5-kor szentségeltétellel, 5 órakor 

pedig ünnepi szentmisével zárul a 

szentségimádási napunk. Kérjük a test-

véreket, hogy a nap folyamán minél 

többen keressük fel az Oltáriszentség-

ben köztünk levő Krisztust. A temp-

lomban elhelyezett lapon iratkozzunk 

fel az Oltáriszentség őrzésére. 

 +36 96 424 443 

gyoriszentimre.iroda@gmail.com  

 Iroda: H, K, Sze, Cs, P: 9:00— 12:00 

9024 Győr, Szent Imre út 35. 

 https://szentimregyor.hu 

Sze: 16:00 — 18:00 

Tájékoztatásul ismertetjük a januári szentségimádási napok győri rendjét: 

Január 1. Nagyboldogasszony székesegyház (Bazilika) 

Január 2. Loyolai Szent Ignác templom (Bencés) 

Január 3. Kármelhegyi Boldogasszony templom (Karmelita) 

Január 4. Szentháromság templom (Német Ispita) 

Január 5. Szent Erzsébet templom 

Január 6. Szent Anna templom (Orsolyita) 

Január 7. Urunk színeváltozása templom (Újváros) 

Január 8. Szent Kamillus templom 

Január 9. Szent Rókus és Sebestyén templom (Sziget) 

Január 10. Szent Anna templom (Szabadhegy) 

Január 11. Jézus Szíve templom (Gyárváros) 

Január 12. Szent Imre templom 

Január 13. Szentlélek templom, Szent László templom (Győr-Gyirmót) 

Január 14. Szentháromság templom (Révfalu) 


