
Miután lassan minden is-
kolai és plébániai óra megta-
lálja méltó helyét a korunkat 
oly sokszor jellemző időhiány 
útvesztőiben – amely hiány 
egyébként úgy tűnik, hogy 
sajnos plébániáink életét sem 
kerüli el teljesen –, végre el-
csendesedhetünk és megnyu-
godhatunk a tanév eleji nagy 
ijedtség után Jézus és Mária 
imádságának iskolájában.  

Szeptember végén és októ-
ber hónapokban még az an-
gyalokat is segítségül hívjuk 
nagy elhatározásunkhoz, ami-
kor végre ismét rátalálunk az 
imádság ízére és Rózsafűzé-
reinket kezünkbe véve egyre 
jobban másokért imádkozó és 
élő emberekké szeretnénk 
alakulni. A Rózsafűzér Jézus-
nak és Isten Édesanyjának 
segítsége számunkra. A Szent-
olvasót imádkozva megtanul-
hatjuk, hogy az imádságban 
nem a szavaink és mi vagyunk 
a legfontosabb tényezők, ha-
nem legfeljebb a hűségünk, 
amelynek köszönhetően Isten 
kegyelmével együttműködve 
erőt veszünk lustaságunkon 
és közömbösségünkön. Az 
imádságban végre ismét Isten 
jelenlétébe igyekszünk he-
lyezkedni, hogy annyi fölösle-
ges rohangálás után Jézus, 
Mária és a szentek lépteinek 
nyomába eredjünk.  

Lehet, hogy látszólag töb-
bet kell megállnunk, elidőz-
nünk imádság közben a temp-
lomban, vagy éppen szobánk 
rejtekében, és az is lehet, 
hogy kevesebbet szól körü-
löttünk a zaj, mert inkább 

imádsággal töltjük ki annak 
helyét. Tudnunk kell azonban, 
hogy ez a látszólagos mozdu-
latlanság korántsem jelenti a 
világból való elmenekülésün-
ket, sőt ellenkezőleg, célt és 
értelmet adunk októberi szol-
gálatunknak, miközben az 
imádság irányába állítjuk be a 
hónap zarándokútját. 

Tegyük fel hát bátran a kér-
dést, kit és kiket szeretnénk 
magunkkal vinni erre az útra? 
Kiket szeretnénk Isten színe 
elé kísérni imádságainkban? 
Kik azok, akikért felelősséget 
vállalva, nemcsak imádsága-
ink, fohászaink gyümölcsét 
fogják érezni saját bőrükön, 
hanem egyúttal esélyt kapnak 
tőlünk, hogy kitűzött céljuk 
felé igyekvő elkötelezett ke-
resztény emberként élő test-
vért fedezhessenek fel ben-
nünk október hónapban? 

Ha ezekre a kérdésekre 
őszintén szeretnénk választ 
adni, egész életünk fedezetét 
kell Istennek önkéntesen át-
nyújtani és hamar rájövünk, 
hogy nemcsak október hóna-
punkat kellene az imádság 
szolgálatába állítani, hanem e 
hónap imádságai által utat 
nyitni magunknak is, mások-
nak is a szüntelen imádság 
iskolája felé. Ebben az iskolá-
ban már nem is annyira az 
elmondott szó, hanem inkább 
az imádsággá alakított élet jár 
közben másokért, amely éle-
tet úgy itat át Jézus Krisztus 
misztériuma, mint a Szentol-
vasó titkai a Rózsafűzér min-
den egyes fohászát.  

Tamás atya  

Október az imádság szolgálatában 
 

Visszatekintő 

Varga Gábor atya újmiséje  

Hittanos tábor  

Szent István király főünnepe  



Szeptemberben kezdte meg a Szent Imre plébánián pasztorális gyakorlatát Simon Dávid ötödéves 
kispap. Második, nálunk töltött napján kopogtam be hozzá egy kis ismerkedős beszélgetésre. 

„Ami jó, azt nem adják ingyen, és a legfőbb jó: Isten!” 

Beszélgetőtársam már rögtön a találkozá-
sunk elején gondoskodott arról, nehogy a 
diskurálásunk „bulvárosra ” színeződjön: 
mielőtt bármit is kérdezhettem volna a 
kezembe nyomott egy Csodás érmét. 
- A Csodás éremnek nagy osztogatója va-
gyok. Személyes környezetemben számos 
nagy horderejű változás, „csoda” köszön-
hető neki. Ma is adtam már egyet az élel-
miszerboltban, egyet a zöldségesnek és 
adtam egyet-egyet a kegytárgyboltban is. 
Sajnos a konditerembe elfelejtettem ma-
gammal vinni, de majd legközelebb viszek 
oda is. Ez azért jó, mert az ember rögtön 
beszélgetést tud kezdeményezni, ha az 
Isten is úgy akarja.  
- Olyan mintha egy névjegyet adna magá-
ról, amire az van ráírva, hogy Mária-
tisztelő… Milyen úton jutott el ehhez a 
mai önmagához? 
- Valóban nagy szeretettel és tisztelettel 
vagyok a Szent Szűz iránt! Noha katolikus 
családból származom az egyetemre felke-
rülve az addigi vasárnapi - duzzogva láto-
gatott – szentmisék is elmaradtak.   
- Mit tanult az egyetemen? 
- A Pázmányon szociológiát végeztem, 
aztán egy kétéves képzéssel politológus 
másoddiplomát szereztem. De ami sajnos 
lényegesebb az életemet illetően: ez idő 
alatt elindultam a lejtőn. Nicolás Gómez 
Dávila filozófus mondta: „Aki nem engedi, 
hogy vezesse a Szentlélek, azt majd veze-
tik a démonok” - pár év alatt nagyon hit-
vány emberré váltam. Egy gőgös, gyűlöl-
ködő, többszörös megkötözöttségben 
szenvedő emberré, aki halálosan boldog-
talan volt. És ilyenkor boldogságbonbo-
noktól boldogságbonbonokig tengetjük az 

életünket. Eufóriát keresünk, mert azt 
keverjük össze a boldogsággal, amit csak 
Isten adhat. Mi adhat eufóriát? Szex, szer-
elem, kábítószer, alkohol, pénz, a hata-
lom. Csak az a baj, ha az ember így akar 
boldog lenni, akkor a feldobott állapot 
után törvényszerűen még mélyebbre tör-
ténik a zuhanás és az élet egy hullámvas-
úttá válik.  
- Ez történt Önnel is? 
- Lényegében igen. Ebben a nyomorban 
nyúlt utánam az Isten, mert Ő soha senki-
ről nem mond le. Márai mondja valahol, 
hogy az élet olyan, mint amikor megyünk 
fel a hegyre, és egyre jobban összeáll 
alattunk a táj. Ahogy távolodunk időben, 
úgy vesszük észre egyre több múltbéli 
történésben az Isten ujját. Az adott pilla-
natban talán nem láttam meg én sem az 
isteni jeleket, csak később. Lelki értelem-
ben nyomorogtam. Sienai Szent Katalin-
nak mondja az Isten, hogy a bűnös ember 
elviselhetetlen saját maga számára is – és: 
fájdalomcsillapítókon él. Így voltam én is. 
Háromszor totálkárosra tört alattam az 
autó – a másodiknál már elgondolkod-
tam… Utána elmentem gyónni - hat vagy 
hét év után először… Azóta nekem ne 
mondja senki, hogy a gyónás az ugyanaz, 
mint egy beszélgetés a pszichológussal, 
mert én olyan belső örömet éreztem ak-
kor, amit egy civillel történő bármilyen 
mély lelkizés sem adhat meg.  Magam 
sem tudom, hogy jutottam oda… Nagyon 
fontos mozzanat volt a megtérésemben, 
hogy az unokanővérem elkezdett nekem 
beszélni a szellemi harcról. Ennek a lénye-
ge az, hogy mind a világosság angyalai, 
mind a démonok sugalmazással hatnak 
ránk és saját képükre akarják az embere-
ket formálni. Ezzel kapcsolatban elkezd-
tem sokat olvasni. 
- Miket olvasott? 
- Ördögűzésről, démonológiáról, Pió atyá-
ról, aztán szép lassan elkezdtem olvasni 
Sienai Szent Katalin Dialógus című művét. 
Felébredt bennem az érdeklődés a teoló-
gia, a filozófia iránt. Ez idő alatt munkám 
ugyan volt, de hivatásom nem, és ez volt a 
legnehezebb. Nem tudtam kijutni a nyo-
morult életvitelemből, mert az ember 
igazi önfelülmúlásra Isten nélkül nem ké-
pes. És nem képes a bűneit se lesikálni 
magáról Isten nélkül. És a nagy sérelme-
ket, sebeket se tudja begyógyítani magán 
az Isten nélkül. Nem imádkoztam, és csak 
hébe-hóba éltem szentségi életet – utólag 

visszatekintve: ez volt a fő ok. Az igazi 
fordulatot 29 évesen egy trauma hozta 
meg: egy nagy szerelmi csalódás után el-
kezdtem hétköznap is bejárni misére, 
szentségi életet élni rendszeresen, tizede-
ket mondani a rózsafüzérből. Gyakran az 
Isten a traumákat használja, hogy magá-
hoz szelídítse az embert. Mert, amíg nem 
jön a pofon, azt gondoljuk: mi szükség az 
Istenre. Ahogy egyre közelebb kerültem 
Istenhez, egyre hangosabban hallottam, 
hogy papnak hív. De én nem akartam pap 
lenni és elkezdtem az Istennel alkudozni, 
hogy „ha 30 éves koromig nem találok egy 
használható fehérnépet, akkor elmegyek 
papnak”. Ebből 31 lett aztán, mármint 
amire meghoztam a döntést. Édesanyám 
kiborult, amikor eléjük álltam a hírrel, 
hogy pap leszek, édesapám pedig azt 
mondta, hogy fiam én mindenben támo-
gatlak, de én a helyedben először lejár-
nám a 800 kilométeres zarándokutat az El 
Caminót. Megfogadtam a tanácsát és az 
út alatt volt időm imádkozni, befelé fülel-
ni. Miután lejártam a Caminót, megerő-
södtem abban, hogy mennem kell pap-
nak. Újabb jelet kaptam, amikor pár hó-
napra rá, ültem a soproni domonkos 
templomban a feszület előtt és hallottam 
egy hangot belül: „szerezz lelkeket ne-
kem”… Azóta is ez hajt. 
- Aztán, hogyan folytatódott az élete? 
- Mindezek után felvételiztem a győri Sze-
mináriumba 32 évesen, de akkor nem 
vettek föl. Utána 10 hónapig a Domonkos 
renddel ismerkedtem, majd az Egri Szemi-
náriumba felvettek, ahol remek jó négy 
évet töltöttem. Onnan átkértem magam 
Győrbe, mert én soproni vagyok, a szüle-
im ott élnek most is, és Egerből nagyon 
nehézkes volt a rendszeres meglátogatá-
suk, és mégiscsak ebbe a megyébe dobott 
le ejtőernyővel az Isten...   
- Az Önre váró pasztorációs feladatok kö-
zül, melyiket érzi magához legközelebb?  
- Nem akarok mást, mint üdvözülni, és 
minél több embert az üdvösségre segíte-
ni. El akarom vezetni az embereket Isten 
kegyelméből és az Ő segítségével Krisztus-
hoz. Bárhová megyek, én azért megyek, 
hogy Istent vigyem oda. Mert valójában 
mindannyian Isten-hordozók vagyunk, 
csak az a kérdés, hogy mennyire enged-
jük, hogy Isten átragyogjon rajtunk. Én 
nem vagyok szent, de szeretném, ha Isten 
minél jobban átragyogna rajtam.  

Székelyné Szénássy Judit  



 Egy ókori babiloni 
levéllelet tanúsága szerint 
egy Larsza városában élő 
Lalum nevű molnár arról 
tájékoztatta Hammurapi 
királyi bíróságát, hogy egy 
Aliellati nevű elöljáró perbe 
fogta őt egy réges-rég birto-
kában levő földdarab miatt. 
Sőt, a földje gabonatermé-
sét is elvette. A palotában a 
vételi szerződése okmányát 
szemügyre vették, és megál-
lapították, hogy a föld tény-
leg a molnáré. Az uralkodó 
ítélőszéke a város kormány-
biztosának ezt az utasítást 
adta: „Vizsgáld meg az 
ügyet! Ha az elöljáró a mol-
nárt megkárosította, a kár-
ért adjon elégtételt, és az 
elöljárót, amiért megkárosí-
totta őt, büntetéssel 
sújtsd.”  
 A mezopotámiai és 
egyiptomi hatalmi közpon-
tokban levő agyagtábla gyűjtemények ta-
núsága szerint minden felterjesztett peres 
ügyben a legmagasabb hatóság járt el. A 
központosított ügyintézés előnye lehetett, 
hogy így a törvény betűjét és szellemét 
következetesebben, a helyi körülmények-
től függetlenebbül tudták érvényesíteni. 
Ezzel a hivatalnokok visszaéléseit is jelen-
tős mértékben visszaszorították. 
 A két nagy kultúra közé ékelődve 
Izrael egészen eltérő gyakorlatot követett. 
A kezdeti időkben a jogi ellenőrzés szere-
pét a jeruzsálemi legfelsőbb bíróság gya-
korolta. Kb. a 9. század közepétől kezdve 
bírókat neveztek ki Izrael jelentős városai 
számára, és így meghonosodott a helyi 
bíráskodás. Ettől kezdve a levitákból, pa-
pokból és családfőkből álló legfelsőbb bír-
óság jogköre csupán a fellebbezésekre 
korlátozódott.  A 7. századtól prófétai re-
formkörök azzal a követeléssel álltak elő, 
hogy a városokban a bírókat a népnek kel-
lene választania. Arra szólították fel az 
embereket, hogy javasoljanak bölcs és 

tapasztalt férfiakat, akik majd elöljárói 
kinevezést kapnak.  
 Ebben a folyamatban a döntéshoza-
tal terhe nyilvánvalóan mindenkire ráne-
hezedett. Ennek az Izraelben páratlan és 
egyedülálló megoldásnak a mintájává az a 
Mózes lett, aki az elődök Egyiptomból való 
kimenekülése idején kulcsszerepet ját-
szott.   
 A Számok könyvéből való olvasmá-
nyunk szerint Izrael vénei közül hetven 
férfinek Mózes mellé kell állnia, hogy a 
segítségére legyenek. Szükségük van az Úr 
lelkére, mert a népet csak így vezethetik 
felelősséggel. A lélek az Isten igazsága 
alapján meghozott bölcs döntéseket teszi 
lehetővé a számukra.  
 A száműzetés korában keletkezett 
olvasmányunkban a vezetői hivatalra alkal-
massá tevő isteni adományból olyan aján-
dék lett, ami az érintettet prófétává is te-
szi. A lélek leszállása után prófétai módon 
kezdtek beszélni, és ezt nem hagyták ab-
ba. A szerző szándéka szerint a vének ha-

talmi hivatalának át kell 
alakulnia prófétai hivatallá. 
 Láthatóvá válik a 
vezetés új rendje. Izrael 
tizenkét törzsének mind-
egyikéből hat elismert és 
bölcs személyiség kerül 
kiválasztásra. Ha a hetven 
vénhez azt a kettőt is hozzá-
számítjuk, akik nem mentek 
oda a lélek átadásának a 
hivatalos helyéhez, akkor 
kijön a hetvenkettő. Eldad 
és Medad is prófétaként lép 
fel annak ellenére, hogy 
valamilyen okból nem ment 
oda a szentélyhez. Talán 
úgy érezték, még nem 
nőttek fel a feladathoz, 
vagy azt gondolták, hogy 
mások nem hisznek a szelle-
mi, lelki képességeikben. 
 A honfoglalás korá-
ban eredményes hadvezér, 
Józsue ajkára adva jelenik 
meg az a nézet, ami szerint 

ez a jelenség Mózes tisztét veszélyeztethe-
ti. Mózes azonban váratlanul rendre uta-
sítja, mert Isten akaratát látja benne. Ő a 
lélek munkálkodását nem akarja szűkíteni 
és korlátozni: „Tűzbe jössz miattam? Bár-
csak az egész népet prófétává tenné, s 
kiárasztaná rájuk lelkét az Úr!” Eszerint 
mindazok próféták, akik az Isten útmutatá-
sait a szívükben hordozzák. A cél egy olyan 
közösség kialakítása, aminek nincs többé 
szüksége bíróra, mert a parancsokat egé-
szen a magáévá tette. Ha Istennek ez az 
akarata, akkor nincs helye féltékenység-
nek, kicsinyes kifogásolásnak, irigységnek, 
de önkényes beavatkozásnak se.  
 Isten a lélek adományozását nem 
köti feltételekhez, helyekhez, de emberi 
beleegyezéshez sem. Ha áttöri is a meg-
szokott keretet, a célja továbbra is a kö-
zösség megerősítése. 

Tájmel Antal 

győr-szabadhegyi plébános 

A megosztott felelősség 
„Miután az Úr alászállt a felhőben, s szólt Mózeshez, elvett a 

rajta levő lélekből és a hetven vénre osztotta. Mihelyt alászállt 

rájuk a lélek, prófétai elragadtatásba estek; ez később nem 

ismétlődött meg. Két ember azonban a táborban maradt; az 

egyiket Eldadnak, a másikat Medadnak hívták. Rájuk is alá-

szállt a lélek; a számba vettek közé tartoztak, de nem mentek 

oda a sátorhoz. A táborban prófétai elragadtatásba estek. 

Ezért az egyik szolga elfutott és jelentette Mózesnek, e szavak-

kal: „Eldad és Medad prófétai elragadtatásba estek a tábor-

ban.” Akkor Józsue, Nun fia, aki kora ifjúságától Mózes szolgá-

latában állt, megszólalt, s azt mondta: „Uram, Mózes, tiltsd 

meg nekik!” Mózes így válaszolt: „Tűzbe jössz miattam? Bár-

csak az egész népet prófétává tenné, s kiárasztaná rájuk lelkét 

az Úr! ” (Szám 11,25-29 ) 

Évközi 26. vasárnap  



A Győri Szent Imre plébánia és a Győr-Gyirmóti Szent László plébánia  

októberi programjai  

 Október 1. 17.00: a Rózsafűzérek megáldásával kezdődik az 
októberi rózsafűzér imádságaink sorozata. Októberben az esti 
szentmisék előtt 17.15-kor előimádkozók vezetésével imádkoz-
zuk a Rózsafűzért. Csütörtökönként plébániánk hittanos cso-
portjai vezetik hitoktatójukkal a Szentolvasót. Október 3-án Ha-
raszti Levente, 10-én Pozsgai Ágnes, 17-én Csizmadia Gergelyné, 
Bodó Mária, 24-én Szentmártoni-Borsó Bence hitoktatóink 
hittanosai lesznek az előimádkozók. A gyerekeket 17.00 óráig 
kérjük megérkezni a templom elé. Október 31-én, a ministrán-
sok vezetésével ünnepélyes szertartás keretében imádkozzuk a 
Szentolvasót.  

 Október 1-től keddenként megkezdődnek a Biblia órák a 
plébánián. Az órák a szentmise után, 18.45-kor kezdődnek a 
plébánia tanácstermében. A Szentírás közös olvasására szere-
tettel hívunk minden érdeklődőt. 

 Október 1-től megkezdődnek az óvodai hittanórák a plébá-
niánkhoz tartozó óvodákban. A hittanórák időpontjáról, és a 
jelentkezés módjáról az óvodákban lehet érdeklődni. 

 Október 1-től megkezdődnek plébániánkon a szentségi 
felkészítések az első szentgyónásra, első szentáldozásra. A 
csoportok beosztása a következő: Csizmadia Gergelyné Bodó 
Mária hétfőnként, Szentmártoni-Borsó Bence keddenként, Ha-
raszti Levente szerdánként tartja az órákat. Az órák 15.30-16.15-
ig tartanak. 

 Október hónapban megkezdődnek a felkészítések a bérmá-
lás szentségének felvételére. A felkészítések havonta egyszer, 
hosszabb együttlét keretében lesznek. Az órák időpontjait a 
hitoktatók a 9. osztályos fiatalok időbeosztását figyelembe véve 
határozzák meg.  

 Október 6. vasárnap, 16 óra: Assisi Szent Ferenc ünnepéhez 
kötődően, háziállatok megáldására kerül sor a templomkertben. 
Kérjük, aki szívesen megáldatná házi (kis)kedvencét, hozza el 
bátran a szertartásra. Az áldás után lehetőség lesz személyes 
találkozásra, vidám együttlétre is. 

 Október 16-án, szerdától megkezdődik plébániánkon a fel-
nőttek felkészítése a keresztelés, elsőáldozás és bérmálás 
szentségére. A felkészítések pontos dátumait az első találko-
záskor ismertetjük a résztvevőkkel. Az előkészítések szerdán-
ként 19.00 órakor kezdődnek. Október 15-ig várjuk azoknak a 
felnőtteknek a jelentkezését, akik nem részesültek a beavató 
szentségek (keresztség, első szentáldozás, bérmálás) valamelyi-
kében. 

 Október 26. szombat, 16.30: szeretettel várunk mindenkit a 
Szentírás imádságos olvasására. A Lectio Divina címe a Királyok 
könyve alapján: „Egy esztendő elteltével ilyen idő tájt fiút daj-
kálsz.” (2Kir 4,8-11.14-16a). A Lectio Divina-t Tájmel Antal atya, 
a Győr-szabadhegyi Szent Anna plébánia plébánosa vezeti. 

 

 Október 1-től megkezdődnek az óvodai hittanórák az óvo-
dában. A hittanórák időpontjáról, és a jelentkezés módjáról az 
óvodákban lehet érdeklődni. Az óvodás hittant Csizmadia Ger-
gelyné Bodó Mária hitoktatónk tartja.  

 Október 1-től várjuk a jelentkezését azoknak a szülőknek, 
akik azt szeretnék, hogy 3 osztályos gyermekük a Győr-Gyirmóti 
Szent László templomban járuljanak első szentgyónáshoz, 
szentáldozáshoz. Tisztelettel kérjük a kedves szülőket, hogy 
szándékukat jelentkezzék a hivatalos órákban a plébánián. A 
bérmálkozásra készülő fiatalok a Szent Imre plébánián választ-
hatnak a szentségi felkészítések időpontjai közül. 

 Október 3. csütörtök, 16 óra: a Rózsafűzérek megáldásával 
kezdjük meg az októberi rózsafűzér imádságaink sorozatát. Ok-
tóberben, csütörtökönként az esti szentmise előtt 16.15-kor 
közösen imádkozzuk a Rózsafűzért. A templom felújítása idején, 
a rózsafűzér imádságok és a hétköznapi szentmisék a plébánián 
lesznek. Vasárnap a szentmisét a templomban tartjuk. 

 A templom felújításával kapcsolatban röviden szeretnénk 
tájékoztatni a kedves testvéreket. Amint mindannyian láthatják, 
megkezdődött a külső és a belső vakolat leverése. Egyidejűleg 

megkezdődött a gyönyörű barokk főoltár hiányzó elemeinek 
elkészítése. Ezt követ majd a restaurátorfestő javító, pótló mun-
kája. Tervezzük a világítás megújításához, valamint a hangosí-
táshoz szükséges falmunkákat is elvégezni. Ezek után kerül sor 
még a tél beállta előtt a belső vakolat helyreállítására. Ezt köve-
tően a munkák tavaszig állni fognak. A sekrestyében időközben 
hideg-meleg víz vételére alkalmas mosdókagyló kerül kialakítás-
ra. A téli hónapokra lehetőség szerint visszarendezzük a padso-
rokat, valamint a mellékoltárokat. Szeretnénk újból működőké-
pessé tenni a misék idejére a padfűtést, és a templom folyama-
tos szellőztetésével, igyekszünk mihamarabb kiszárítani a vako-
lás miatti nedvességet a falakból. Az oltár teljes szépségében 
csak a templombelső festése után lesz végleges helyére felállít-
va. Mindehhez a kedves testvérek türelmét, megértését kérjük, 
a felújítással járó kellemetlenségért pedig szíves elnézésüket. 
Kérjük, hogy akik régi fényképeket (elsőáldozás, bérmálás, eskü-
vő, stb.) találnak otthon, amelyeken a templombelső korábbi 
állapota látható, szíveskedjenek eljuttatni a plébánia irodájára. 
Előre is köszönjük segítségüket!  

 Október 4-én és november 1-jén látogatjuk mindkét plébánia területén az elsőpéntekes betegeket.  
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