
Úgy vélem, hogy nagy lenne a szó-
rás a válaszok tekintetében, ha vélet-
lenszerűen megkérdeznénk katoliku-
sokat, hogy mit értenek szent, szentek 
és Mindenszentek alatt. Tán érdemes 
Mindenszentek közeledtén eltöpren-
geni azon, hogy mit is jelent a szent, 
hogy kik a szentek, és végül arról, 
hogy minden egyes embernek a 
szentté válás az élethivatása. 

Mindjárt szögezzük le az elején, 
hogy abszolút értelemben egyedül 
Isten a szent. Istennel kapcsolatban a 
szent jelző tiszteletre méltóságot, 
tiszteletet kiváltó fönséget jelent. 
Elsősorban létbeli szentséget. Abban, 
hogy Isten szent, az isteni lét teljessé-
ge, fönsége fejeződik ki, és nem egy 
tulajdonsága a sok közül. Másodsor-
ban tökéletességet, bűntől való men-
tességet jelent, azaz Isten erkölcsi 
szentségét. 

A kinyilatkoztatásból teljességgel 
nyilvánvaló, hogy Isten szentségre hív 
minden embert. Elég ha csak a követ-
kező két szentírási idézetre gondo-
lunk: „Legyetek szentek, mivel én is 
szent vagyok!“ (Lev. 11,45) és 
„Legyetek hát tökéletesek, amint 
mennyei Atyátok tökéletes!“. Ez a 
fajta szentség és tökéletesség azon-
ban Isten segítsége nélkül pusztán 
emberi erőfeszítéssel megvalósítha-
tatlan számunkra, sokan ezért mene-
külnek a kereszténységtől, vagy hagy-
nak fel saját tökéletesítésükkel, az 
erőfeszítésekkel önmagukkal szem-
ben. Valljuk be, az emberek többsége 
nem vágyik a szentségre, mert szél-
malomharcnak véli, teljesíthetetlen 
ideálok kergetésének, és végül valami 
olyasminek, ami sok lemondással, 
szenvedéssel jár, és sehova máshová 
nem vezet, mint egy önsanyargató 
boldogtalan élethez... 

 Kevesen értik, hogy a keresztény-
ség lényege elsősorban nem a morális 
szentség kergetése a parancsok betar-

tásán keresztül, hanem a létében 
szent, személyes Istennel való mind-
mélyebb közösségre lépés. Isten saját 
szentháromságos életében akar ré-
szesíteni minden embert, saját magát 
akarja odaajándékozni gyermekeinek. 
A létében szent Isten így saját szent-
ségében részesíti a lelket. A keresz-
tény életeszmény nem más, mint 
mindjobban beleoltódni Istenbe aki 
szent, vagy úgy is mondhatnánk, hogy 
engedni, hogy Isten, aki szent, mind-
jobban beleoltódjon a lélekbe. A ré-
szesedésnek akadálya csak az ember 
szabad akarata lehet (bűn, közöny). 
Isten életéből való részesedés a szent-
ségeken és az imán át megy vége. Így 
részesedik a lélek a lélekben szállást 
vett Isten létbeli szentségéből, aminek 
következménye az ember lassan ki-
bontakozó erkölcsi szentsége. 

A szentek azok a személyek, akik-
nek a lelkében végbe ment ez a 
„frigy“ és így maga az isteni lényeg 
ömlött a lelkükbe, az isteni lényeg, 
ami szent. A szentek hagyták, hogy 
Isten „belakja“ lelküket, és így már itt 
a földön az Istenben való élet, a 
mennyország előízét érezték. Amikor 
az egyház hivatalosan is kijelentette 
szentté avatásukat, arról nyilatkozott, 
hogy bizonyosan az üdvözültek sereg-
ében vannak, ezért közbenjárásukért 
lehet folyamodni imáinkban. 

Végezetül essék még szó a Minden-
szentekről. Mindazok, akik üdvözül-
nek részesülnek Isten szentségében a 
földinél kimondhatatlanul teljesebb 
módon, ezért minden üdvözült szent. 
Ő róluk emlékezünk meg Minden-
szentekkor, minden emberről, aki 
„Isten színre látására jutott“. 

Iparkodjunk hát Isten szentségében 
részesülni, hogy szentek lehessünk, és 
hogy egykor rólunk is megemlékezzen 
a földi zarándokútját járó egyház Min-
denszentek napján. 

Simon Dávid  

Szent, szentek, Mindenszentek  

- mindannyian legyünk szentek! 

Visszatekintő 

Gyirmóti hívek rózsafüzére a plébánián kialakított 
kápolnában 

Hittanosok rózsafüzére  

 Benkó Attila atya tanúságtétele az imádságról  

Fotó: Németh Ilona, Vaday Tamás, Simon Dávid   

Szent Ferenc ünnepéhez kapcsolódó áldás temp-
lomkertben  



Templomunk névadó szentjének ünnepe kapcsán kerestük meg Tóth Imrét, a plébániai képvi-
selőtestület világi elnökét. Életéről kérdeztük, a plébániánkhoz és Szent Imréhez fűződő kap-
csolatáról beszélgettünk vele. 

A név kötelez 

Székelyné Szénássy Judit  

 - Kérem, mondjon magáról pár 
szót! 
 - 1949-ben születtem Cirák község-
ben. Szüleimtől én is, és két testvérem is 
vallásos nevelést kaptunk. Nagyapám Ci-
rák községben templom-atya volt, édes-
apám képviselőtestületi tag. Az ő példájuk 
nagy hatással volt rám, mind a családi, 
mind a lelki élet terén. Általános gépsze-
relői szakmát szereztem és abban a szak-
mában dolgoztam. 1997-ben egy súlyos 
szívbetegséget állapítottak meg nálam, 
majd az elvégzett szívműtét után rokkant 
nyugdíjas lettem. Két lánygyermekem van 
és két fiú unokám, akik mindannyian 
Győrben laknak és így sokat tudunk csa-
ládként együtt lenni. 
 - Miként került Cirákról a Szent 
Imre plébániához közel? 
 - 1974-ben, bár még nem voltunk 
Győri lakosok, a Szent Imre templomban 
esküdtünk örök hűséget egymásnak a 
feleségemmel. A családtagok közül páran 
itt laktak a környéken, akkoriban már mi is 
errefelé kerestünk lakást, ezért dön-
töttünk így. 1980-ban költöztünk Győrbe, 
akkor Horváth Géza atya volt a plébános, 
azóta az egyházközség tagja vagyok a csa-
ládommal. Mindkét gyermekem itt része-
sült az elsőáldozás és a bérmálás szentsé-
gében, és unokáim is itt lettek megkeresz-
telve. Életem minden fontos eseménye az 
egyházközséghez kötődik. 
 - Gondolom, azután hogy szolgála-
tot is vállalt a plébánián, még inkább a 
mindennapjai részévé vált… 
 - Valóban, annak idején Radó Ta-
más atya szólított meg és kérdezte, hogy 
elvállalnám-e a képviselőtestületi tagsá-
got. Majd, 2010-ben Balázs Tamás atya 
előterjesztése nyomán és a képviselő test-
ület javaslata alapján a képviselő testület 

világi elnökévé jelöltek. Dr. Pápai Lajos 
püspök atya előtt tett esküm után lettem 
az egyházközség világi elnöke. 2015-ben a 
Tanácsadó Testület alelnökévé válasz-
tottak. 
 - A gyakorlatban mivel jár ez a 
szolgálat? 
 - A plébánia mindennapi életében 
való aktív részvétellel, a társaimmal közö-
sen. A Plébános atya munkáját igyekszünk 
támogatni minden olyan ügyben, amikor 
valamilyen segítséget kér tőlünk.  A vasár-
nap esti mise utáni perselyadomány-
számlás például az egyike az állandó fel-
adataimnak. 
 - Említene a közelmúltból olyan 
alkalmat a plébániánkkal kapcsolatban, 
amit különösen szép emlékként őriz! 
 - Annyi jeles alkalom volt az utóbbi 
időben, hogy nehéz egyet kiemelni. A 
Missziós kereszt fogadása idén májusban, 
vagy tavaly a templomszentelési évfordu-
lóhoz kapcsolódó ünnepségsorozat ese-
ményei csodálatos élményt jelentettek. 
Felemelő volt látni, hogy milyen sokan 
vettek részt ezeken az ünnepeken, jó volt 
aktív részese lenni az eseményeknek. Min-
dig örömteli az is a számomra, amikor 
évente az elsőáldozásokon és a bérmálás 
szentségének kiszolgáltatásán részt ve-
szek. A gyermekeké a jövő és jó látni, 
hogy mennyi új gyermeket talál meg az Úr 
hívó szava. 
 - Amikor nem a plébánia ügyeivel 
van elfoglalva, mivel tölti a napjait? 
 - Ahogy említettem, szerencsére a 
gyermekeim, unokáim a közelünkben él-
nek. Mindennapi ügyek intézésében, uno-
kákkal való foglalkozásban segítem őket 
lehetőségem szerint. Hála Istennek nem 
sokat unatkozom. Szabadidőmben szere-
tek sétálni, olvasni. Szeretem a történelmi 
könyveket, legutóbb szülőfalum, Cirák és 
a szomszédos falu Dénesfa múltjáról ol-
vastam. Jeles történelmi személyek éltek 
mifelénk egykor. 
 - Imre nevet kapott a keresztség-
ben. Tudja, hogy miért választották a 
szülei ezt a nevet? 
 - Édesapám után kaptam a neve-
met, mint elsőszülött fiúgyermek. Kisko-
romban édesanyámtól sokszor hallottam 
Szent Imréről mesélni, egész kicsi korom 
óta büszke voltam arra, hogy egy királyfi a 
védőszentem. Későbbi életem során is 
számtalanszor éreztem értem-közbenjáró 
támogatását. Viszonylag fiatalon kellett 

szembesülnöm azzal, hogy komolyan be-
teg a szívem és azt, hogy ebből az állapot-
ból talpra álltam - mind testileg, mind 
lelkileg – tudom, hogy Neki is köszönhe-
tem. Úgy sikerült átvészelni az életmód-
váltást, hogy a családom se ment bele 
tönkre. Évekkel később egy motorbaleset 
miatt újra csak csodának kellett történnie, 
hogy a végletekig összeroncsolódott láb-
száramat ne kelljen amputálni, és ma 
használható lábakon tudjak járni.  
 - Miben érez lelki hasonlóságot 
védőszentjével? 
 - Csak szeretném, ha hasonlítanék 
egy kicsit Hozzá! Ha a hitem és a lelkierőm 
akkora lenne, mint Neki volt! Hogy olyan 
kitartóan és nagy buzgósággal tudjak 
imádkozni, ahogy Ő tette… 
 - Van kedves imája? 
 - A feleségemmel minden nap kö-
zösen elmondunk egy rózsafüzért, ez egy 
biztos pontja a napjainknak. Sokszor szid-
juk a televíziót, de azért ott is lehet érté-
ket találni, ha azt keresi az ember. Mi a 
feleségemmel rendszeresen nézzük a Bó-
num tévét, nagyon sok érdekes és lélek-
emelő műsort sugároz. Többek között 
rózsafüzért is mondanak, és mi ehhez a 
programhoz csatlakozunk be: mindig 
adott időben, együtt imádkozzuk a televí-
zióban imádkozókkal. 

 - Mi az az ügy, ami különösen fon-
tos az Ön számára, és amiben a Szűzanya 
és Szent Imre közbenjárását kéri?  
 - Magammal kapcsolatban azt ké-
rem, hogy a hitem erős maradjon a meg-
próbáltatások ideje alatt is. Az is nagyon 
fontos a számomra, hogy a mai fiatalok 
megmaradjanak a hitben és szeretném, 
hogy mindazok, akik távol kerültek Isten-
től, visszataláljanak Hozzá!  



 A 13. életévét betöl-
tött istenfélő zsidó férfi 
hétköznapi, reggeli imája 
végzésekor bőrszíjak segít-
ségével kocka alakú toko-
kat erősít a bal karjára és a 
homlokára. Az előírásnak 
megfelelően először a bal 
karja izomzatán, a szívével 
szemben rögzíti a finom 
bőrből készült dobozkát, 
majd a szépen kidolgozott, 
külső oldalán fekete színű 
szíjat hétszer az alsó karjá-
ra tekeri. Ezt követően a 
homloka közepére helyezi 
a másik dobozkát úgy, hogy 
a szíj csomója hátul a tar-
kójánál legyen. Végül a 
kézre való szíjat háromszor 
a középső ujjára, majd pe-
dig a mellette levő gyűrűs-
ujjára csavarja. A imaszíjak 
felvétele megfelelő áldás-
mondások kíséretében 
állva történik. A Kr.e. 100 
körül már biztosan viselt 
tefillint eredetileg egész 
nap, sőt még éjjel is 
hordták. A későbbiek-
ben azért hagyták el, 
mert a földművest és 
a kézművest is akadá-
lyozta munkája végzé-
sében.  
 A tokokban 
pergamenre írt négy 
fontos bibliai idézet 
található. Mindegyik 
szövegrészben zára-
dékként szerepel, 
hogy ez az útmutatás 
„olyan legyen szá-
modra, mint egy jel a 
kezeden, vagy mint 
egy emlékeztető jegy 
a homlokodon”.  
 A dobozkákban elhelyezett szöve-
gek egyike a Második Törvénykönyvből 
való, és az Isten „egész szívvel, egész lélek-
kel és minden tehetséggel” való szereteté-
ről szól. A hívő zsidó a rabbik útmutatása 
szerint a parancs szavait nemcsak látható 
módon magára ölti reggelenként, hanem 
naponta többször el is mondja: kétszer a 
reggeli imájában, egyszer az esti imájában 
és utoljára a lefekvése előtt.  
 Az „Örök Isten, az Örökkévaló 
egyetlen” parancsainak és törvényeinek az 
elfelejtését és ennek beláthatatlan követ-
kezményeit szeretné megakadályozni az 
imaszíj napi felöltésének a kb. 2100 éves, 
napjainkig is tartó gyakorlata.    
 A veszély elhárítását célzó megol-
dás keresése első ízben a Kr.e. 7. század-
ban vált különösen is sürgetővé. A kor 

teológusai a fennálló válságot szemük 
előtt tartva a régi törvényeket újragondol-
ták, és az értelmezésüket az évszázadokkal 
korábban élt Mózes ajkára adták. Keresték 
a törvény igazi, mással nem helyettesíthe-
tő értelmét, és ezt az ember Isten iránti 
szeretetében találták meg. Felismerték, 
hogy az Isten akaratának egészét tartal-
mazza az Isten iránti szeretet követelmé-
nye. Eszerint az embernek közvetlenül 
Isten elé kell állnia, Isten előtt kell dönte-
nie, nem pedig a parancsok és tilalmak 
erdeje előtt.  
 A Második Törvénykönyvből való 
olvasmányunk szerzői ünnepélyes, bizony-
nyal liturgikus használatra készített nyel-
ven nyomatékosan felszólítanak a paran-
csok megtartására, de határozottan figyel-
meztetnek az Isten szeretetére is. Ennek 

hallatán azonban felmerül 
a kérdés: a szeretetet meg 
lehet parancsolni?  Ez nincs 
ellentmondásban a szere-
tet lényegével, ami mindig 
szabadságot feltételez? 
Régi zsidó tanítók megszív-
lelendő válasza szerint a 
parancs csak az Isten út-
mutatására való hallgatás-
ra, és a szerinte való életre 
vonatkozik. Aztán hozzáte-
szik: aki elfogadja ezt, az 
felfedez valamit Istenből. 
Aki Istent felfedezi, az el-
kezdi Őt szeretni. Mivel 
szereti, még elmélyülteb-
ben rábízza magát az út-
mutatására. Így aztán még 
többet felfedez az Istenből, 
és még jobban szereti az 
Istent. Ez az út viszont soha 
nem ér véget. 
 Nemcsak az értelem 
beleegyezésére van szük-
ség, hanem az egész szív-
vel, egész lélekkel és min-
den erővel való szeretetre 

is. Az ember Istennek 
való teljes önátadása, 
nem tűr meg semmi-
lyen tétovázást, kétel-
kedést, más istenek-
hez való elpártolást. 
Isten azért kér feltét-
len szeretetet, hogy a 
népnek „jól menjen a 
sora”, „sokáig éljen”, 
és „elszaporodjon”. A 
törvény nem önmagá-
ért van, hanem az 
emberért!  
 Ahol az Istent 
nem veszik komolyan, 
ahol nem Ő „az egyet-
len Úr”, ott gyorsan 
más hatalmak próbál-

ják elfoglalni a trónját. Ott emberek kezde-
nek uralkodni mások felett, és a céljaik 
elérése érdekében akár fel is áldozzák 
őket.   
 A „halld!” szó a puszta meghallgatá-
son és odafigyelésen túl elmélyült figye-
lést, feszült hallgatást is jelent. Következ-
ményként feltételezi az engedelmeskedést 
is. A személyes megszólításból olyan érin-
tettség következik, ami elől nem lehet ki-
térni.  
 A Mózes tekintélyével hirdetett 
törvény a népre semmit sem kényszerít rá 
ellentmondást nem tűrő módon. Csupán a 
vele adott esélyekre és lehetőségekre való 
utalás által szeretné annak elfogadását!  

Tájmel Antal 

győr-szabadhegyi plébános 

„Féld ezért Uradat, Istenedet egész életedben, és tartsd meg parancsait és 

törvényeit, amelyeket ma szabok - te és fiad meg unokáid is -, hogy sokáig 

élj. Halld hát, Izrael, s vigyázz, szabd hozzá tetteidet, hogy jól menjen a 

sorod és elszaporodj a tejjel-mézzel folyó országban, amelyet az Úr, atyáid 

Istene ígért neked! Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr! Sze-

resd Uradat, Istenedet szíved, lelked mélyéből, minden erőddel! Ezeket a 

parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben.”  

(MTörv 6,2-6) 

Évközi 31. vasárnap  

A szeretet kötelezettsége 



Plébániáink Novemberi programjai  

 

Szent Imre Plébánia 
November 1. péntek, Mindenszentek főünnepe: délelőtt  
½ 8-kor és 10-kor, valamint este 6 órakor lesznek a szentmi-
sék. Felhívjuk a kedves testvérek figyelmét arra, hogy Min-
denszentek napja parancsolt ünnep, ezért a szentmisén való 
részvétel a vasárnapokhoz hasonlóan kötelező Az esti szent-
mise után közösen imádkozzuk a halottakért végzett Olvas-
mányos imaórát. 
November 2. szombat, Halottak napja: az altemplomban 
délelőtt 9-kor, az urnakertben délután 4-kor, a templomban 
pedig este 6 órakor várjuk a híveket szentmisére. Az esti 
szentmise végén közösen imádkozzuk a lucernáriumot, az 
altemplomban és az urnakertben pedig a halottakért bemu-
tatott szentmiséink végeztével megáldjuk a sír- és urnahe-
lyeket. 
November 4-én, hétfőn kezdődik meg az idei év Szent Imre 
ünneplése. Az ünnepi előesti szentmise este 6 órakor kez-
dődik. A koncelebrált szentmisét a Győri Hittudományi Főis-
kola elöljáróival, és a kispapokkal együtt fogjuk ünnepelni. A 
szentmise főcelebránsa és ünnepi szónoka Bognár István 
spirituális atya lesz. A szentmise után közösen imádkozzuk 
az Olvasmányos imaórát Szent Imre főünnepéről.  
November 5. kedd, Szent Imre ünnepe: reggel ½ 8-kor 
szentmise lesz a Szent Imre oltárnál. A szentmise után ünne-
pélyesen kihelyezzük az Oltáriszentséget. Az Oltáriszentség 
előtti folyamatos szentségimádásra szeretettel kérjük a Plé-
bániai Tanácsadó Testület tagjait és a kedves testvéreket. 
Kérjük, hogy a bejáratnál elhelyezett lapokon iratkozzanak 
fel azok, akik a nap folyamán ½ órára vállalják az Oltári-
szentség imádságos őrzését.  Délután 5 órakor közös szent-
órát tartunk a hívekkel. A szentségimádás a ¾ 6-kor kezdő-
dő szentségi áldással és szentségeltétellel zárul. Az ünnepi 
szentmise este 6 órakor kezdődik, melynek főcelebránsa és 
ünnepi szónoka Winkler Zsolt esperes, öttevényi plébános 
atya lesz.  
November 9. szombat: 13. alkalommal kerül megrendezés-
re az egész napos ifjúsági találkozónk a plébánián. A 7. – 8. osztá-
lyos, középiskolás és egyetemista fiatalokat ½ 9-től várjuk találko-
zónkra, melynek mottója: „Járj a vízen!”  Az ifjúsági találkozónk 
vendégszónoka Ábrahám Béla szalézi szerzetes atya lesz. Az ifjú-
sági találkozóval kapcsolatban kérjük az ügyes háziasszonyokat, 
hogy sós és édes sütemények elkészítésével szíveskedjenek támo-
gatni programunk szervezését! Az elkészített süteményeket nov-
ember 8-án, pénteken délután 5 órától a szentmise előtt vagy 
után szíveskedjenek behozni a sekrestyébe. Fáradozásukat előre 
is köszönjük! 
November 24. vasárnap, Krisztusnak, a Mindenség Királyának 

főünnepe: a 10 órakor kezdődő szentmise keretében kerül sor 
az új ministránsok beöltözésére, valamint a ministránsok fogada-
lomtételére. Ezen a vasárnapon minden szentmisén a Karitász 
javára tartunk gyűjtést. A kedves testvérek nagylelkű adománya-
ikkal Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódva az egyház karitatív 
tevékenységét fogják támogatni, amiért előre is köszönetet mon-
dunk. 

November 1-én és december 6-án látogatjuk mindkét plébánia területén az elsőpéntekes betegeket.  

Győr-Gyirmóti Szent László Plébánia 
November 1. péntek, Mindenszentek főünnepe: délelőtt 10-kor 
lesz a szentmise. Felhívjuk a kedves testvérek figyelmét arra, hogy 
Mindenszentek napja parancsolt ünnep, ezért a szentmisén való 
részvétel a vasárnapokhoz hasonlóan kötelező. 
November 2. szombat, Halottak napja: délután 4 órakor kezdő-
dik a temetőben a halottakért végzett imádság, valamint ekkor 
kerül sor azoknak a síroknak a megáldására, amelyeket a hozzá-
tartozók kifejezetten kérik. A templomban délután 5 órakor vár-
juk a híveket a szentmisére. A szentmise végén közösen imádkoz-
zuk a lucernáriumot. 
November 9-én szombaton, a győri Szent Imre plébánián meg-
rendezésre kerülő 13. ifjúsági találkozóra külön szeretettel hívjuk 

a gyirmóti fiatalokat. A 7. – 8. osztályos, középiskolás és egyete-
mista fiatalokat ½ 9-től várjuk találkozónkra, melynek mottója így 
hangzik: „Járj a vízen!” Az ifjúsági találkozónk vendégszónoka 
Ábrahám Béla szalézi szerzetes atya lesz.  
November 24. vasárnap: az idei egyházi év utolsó vasárnapján, 
Krisztusnak, a Mindenség Királyának főünnepe lesz. Ezen a va-
sárnapon minden szentmisén a Karitász javára tartunk gyűjtést. A 
kedves testvérek nagylelkű adományaikkal Szent Erzsébet ünne-
péhez kapcsolódva az egyház 
karitatív tevékenységét fog-
ják támogatni, amiért előre 
is köszönetet mondunk.  
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