
 Ebben az évben megrendítő gesztus kíséri a hamvazás 
szertartását. A koronavírus járvány következtében sokminden 
megváltozott az életünkben. Nem a megszokott módon tel-
nek a hétköznapjaink. Megtanultunk ugyan alkalmazkodni 
sokféle élethelyzethez ebben az időben, de nem szeretnénk, 
ha állandósulna ez az örökös alkalmazkodási kényszer. Van 
viszont a változások között egészen különleges élmény és hit-
tapasztalat is. A régóta megszokott magyar formula helyett, 
amelynek értelmében a liturgiát vezető atya hamuval keresz-
tet rajzol a hívek homlokára, ebben az évben a hamvazás 
szertartásának szimbolikáját talán még jobban megjeleníti az 
a gyakorlat, melynek értelmében a pap vagy diakónus a hívő 
feje fölött keresztet rajzolva hamut hint mindannyiunkra, akik 
nagyböjti zarándokútra indulunk. 
 
 A változtatás sokaknak lényegtelennek tűnhet. Vannak, 
akik talán idegenkednek a fejükre hulló hamutól, ám tudnunk 
kell, hogy a Húsvétig tartó út visszafordíthatatlanul elindult. 
Maroknyi létünk eme fontos szent idejében ez a néhány szem 
hamu döbbenetes erővel fejezi ki nemcsak gyengeségünket, 
hanem a törékenységünk porából kirajzolódó Krisztus isteni 
arcát és erejét. 
 
 Jézus útján járó emberi természetünk számtalan gyen-
geségét átélve a Boldogságos Szűzanya gyengédsége és mo-
solya kell, hogy átragyogja a nagyböjt szent 40 napját. Máriá-
val való találkozásunk nélkül aligha tudjuk felfedezni magun-
kat a Jézus után járó, saját keresztjét hordozó tömegek köré-
ben. Pedig ez a felfedezés nemcsak a húsvét titkához, de test-
véreink és saját létünk értelmének misztériumához is köze-
lebb visz.  
 
 Adja Isten, hogy mire az üres sír bizonyosságára rátalá-
lunk, ne elsősorban a hamuba hullott bűneink és mulasztása-
ink nyomasztó emléke homályosítsa el tekintetünket, hanem 
Égi Édesanyánkkal való találkozásunk öröme ragyogjon a sze-
münkben. Így aztán Mária szemével észrevehetjük Jézus ránk 
szegeződő tekintetét, Aki húsvét után újult erővel indít min-
ket tanúságtevő és missziós utunkra  

Szeretettel: Tamás atya 

Nagyböjt más szemmel…  Sík Sándor: A keresztúton 

Megy a Jézus a Kálváriára, 
Fejében a töviskoronája. 

Véres rózsák verték ki a testét. 
Megy a Jézus, viszi a keresztjét. 
Most először roskadt el alatta, 
Vad pribékek keze fölrángatta. 
Szeges szíjak a húsába tépnek, 
Borzalommal kísérik a népek. 

Szeges szíjak, csontig elevenbe. 
Jön az úton Szűzmária szembe. 

A szeméből mennyek mosolyognak, 
De szívében hét tőre pokolnak. 
Nézi Jézust, nézi a keresztfát, 
Azt a véres, verejtékes orcát, 

Azt az Arcot, azt az édes-egyet, 
Aki az ő testéből testedzett. 

Kis Betlehem boldog éjjelében 
Ő ringatta ámuló ölében, 

Ő mosott rá, főzött és dagasztott, 
Ágya szélén de hányszor virrasztott! 

Ruhácskáit szőtte, fonta, foldta, 
Haj pedig már akkor is de tudta…! 

Ó hogy nézte távolodó képét, 
Mikor elment, három éve, végkép! 

Nézi most is, rogyadozó testtel,  
Kicsi fiát a szörnyű kereszttel. 
Nézi, nézi fátyolodó szemmel. 
Megy a Jézus, utána a tenger. 

Véres úton, végestelen hosszan:  
Tenger ember, férfi, gyerek, asszony, 

Véres tajték veri ki a mesgyét. 
Valamennyi viszi a keresztjét. 

  
Nem hiányzik senki sem a sorból: 

Legelől a tizenkét apostol, 
Utánuk a számolatlan ezrek,  

Ködbevesző végtelen keresztek. 
Ott piheg a sok mái szegény is, 
Édesapám, édesanyám, én is! 

Hétfájdalmas, nézz ide miránk is, 
Krisztus Anyja, légy a mi anyánk is! 

 
(1943) 



„Te vagy Uram én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem! ” 

Zsugonits Tamást kérdeztük  

 Múlt év novemberében újult meg 
a Győri Szent Imre Templom Plébániai 
Tanácsadó Testülete. Mint újonnan meg-
választott világi elnök, kérlek, mondj 
magadról pár szót!  
 Győrben születtem 1973-ban. Fele-
ségemmel 2003 óta élünk boldog házas-
ságban, ő az Apor iskolában tanít, vala-
mint tagja a Szent Imre Schola-nak is. Két 
gyermekünk van, akik egy napon születtek 
öt perc eltéréssel. Villamos mérnöktanár 
végzettséggel Győrben a Pattantyús tech-
nikumban tanítok mérnöktanárként.  
 Beszélnél egy kicsit az egyházkö-
zösséggel való kapcsolatodról? 
 Ezer szállal kötődöm a Szent Imre 
templomhoz. Itt lettem megkeresztelve és 
itt járultam az elsőáldozás valamint a bér-
málás szentségeihez is. Hosszú ideig vol-
tam tagja az egyházközösség hittan cso-
portjainak, melyekből a mai napig is meg-
lévő baráti kapcsolataim vannak. Szép 
emlékeim fűződnek a 90-es évek elején 
szervezett nyári gyermektáborokhoz, a 
sok közös farsangokhoz. Családi ünnep is 
kapcsolódik az emlékeimhez, mert itt ke-
resztelkedtek gyermekeim. Ők mára már 
aktívan segítik ministrálásukkal az oltár 
körüli szolgálatot. Itt volt alkalmam meg-
élni az elengedést, Isten akaratát elfogad-
va a hittel való elbúcsúzást is. 15 éve va-
gyok tagja az egyházközösség Tanácsadó 
Testületének. 
 Hogyan élted meg, hogy a meg-
újult testület világi elnökének válasz-
tottak? 
 Óriási megtiszteltetés volt, de, 
őszintén szólva, nagyon meglepett, nem 
számítottam rá. Úgy gondolom, nálam 
régebb óta szolgálatban lévő tagok közül 
talán mást jobban megilletett volna ez a 

feladat. A tisztségek megszavazásakor a 
testület tagjai egyhangúlag elfogadták 
jelölésemet, amit a legnagyobb köszö-
nettel, tisztelettel és alázattal elfogadtam. 
Óriási megtiszteltetés olyanok utódjának 
lenni, mint Nagy Károly vagy a legutóbbi 
elnök Tóth Imre. 
 Elődeidet említetted a tisztelet 
hangján. Ehhez kapcsolódva: vannak-e az 
életedben olyan példaképek, akik erősen 
hatottak rád? 
 Elsősorban szüleimet mondanám, 
akiket sajnos 4 év leforgása alatt váratla-
nul elveszítettem. Szeretném, ha az Ő 
életpéldájukat követve gyermekeimet 
hasonlóan tudnám nevelni, mint ahogy ők 
neveltek minket a bátyámmal. Továbbá 
megemlíteném még felsőfokú tanulmá-
nyaimból Kuti József tanár urat, akitől 
mind szakmailag és emberileg is rengete-
get tanultam. Azt, hogy a tanári pályát 
választottam elsősorban neki köszönhe-
tem. 
 Említenél konkrétan olyan nevelői
-tanári vonásokat, amiket - az ő példájuk 
nyomán - Te is követni szeretnél? 
 Fontos az empátia, a türelem és az 
elfogadás, ugyanakkor a tisztelet megkö-
vetelése és megadása is. Azt tanultam 
tőlük, hogy miként kell a diákokhoz szólni 
úgy, hogy mindezeket érvényesíteni le-
hessen. Számtalan didaktikai, pedagógiai 
és pszichológiai elemet el lehet sajátítani, 
de ha valaki nem tudja mindezt a gyakor-
latban alkalmazni, semmit nem tud elérni. 
Saját példámból tudom: amikor a diák azt 
mondja, hogy nem szereti ezt vagy azt a 
tantárgyat, akkor valójában nem is a tan-
tárggyal van problémája, hanem inkább 
azzal, aki azt tanítja. 
 Pedagógusként, szülőként milyen 
kihívásokkal kell leginkább megküzde-
ned? Vannak-e „bevált módszereid”?  
 Papírra írt bevált módszereim nin-
csenek. Otthon igyekszem nem pedagógus 
lenni, ugyanakkor pedagógusként néha 
szülőként is kell viselkedni. Egyre több a 
mentálisan is sérült gyerek. Példaként: 
van olyan osztályközösség, ahol a 28 fős 
osztályban 14 elvált-szülők gyermeke jár, 
és ez, sajnos, nem egyedi jelenség. Leg-
gyakrabban ők a problémás diákok, 
ugyanakkor a magatartási gondok mellé 
társul a tanulmányi eredménytelenség is. 
Gyermekeimmel nagyon sokat játszunk, 
és sokat vagyok együtt velük. Egészen 
kicsi koruk óta a játszóterekre mindig kö-
zösen megyünk, ahol én is egy kicsit újra 

gyerek leszek. De sajnos, lassan kinövünk 
mindezekből. Én nem, csak ők. 
 Azt már tudjuk, hogy a játszótere-
zés kedves időtöltésed. Van-e más hob-
bid?   
 Természetesen vannak hobbijaim, 
de elsősorban a családommal szeretem 
együtt tölteni a szabadságot és a szünidőt. 
Két dolgot azért megemlítenék. Az egyik, 
szeretek régi rádiókat felújítani, újra 
üzembe helyezni. Ennek elég nagy hely-
igénye van, ezért némileg korlátozott ez a 
tevékenységem. A másik kapcsolódik a 
Szent Imre egyházközösséghez. Hosszú 
éveken keresztül a farsangi bálokon ab-
szurd humort bemutató tevékenységet 
vállaltunk, ami túl is lépett a közösség 
életéből. Mindez a mai napig is létező 
formáció, és DINO Színpad néven Dani 
Brigittával (Szent Imre Templom főminist-
ránsa) évek óta közösen űzzük. Bár, az 
elmúlt három évben egyéb irányú elfog-
laltságaink miatt kevésbé volt alkalmunk 
mindezzel foglalkozni, de szeretnénk a 
későbbiek során újra időt szakítani rá. 
 Személy szerint alig várom, hogy 
egy „szentimrés” farsangi bálon újra hall-
hassalak titeket! Mi az, ami még motivál, 
és amit megválasztott világi elnökként 
szeretnél megvalósítani? 
 Először is: remélem, hogy minél 
hamarabb túl leszünk a világjárványon és 
mielőbb visszakapjuk mindannyian régi 
életünket. Talán a Húsvétot már a hagyo-
mányos módon tudjuk közösen megünne-
pelni. Hogy ez így legyen, mindenki szá-
mára fontos a fegyelmezett és felelősség-
teljes magatartás, a szabályok megtartása 
és a védőoltás beadatása. Nincs olyan 
ember, aki ne veszített volna valamit vagy 
akár – sajnos – valakit az eltelt közel egy 
évben… 
Továbbá a Szent Imre Egyházközösség 
mindig is méltán híres volt arról, hogy 
nagylétszámú összetartó közösség. Szeret-
ném, ha mindez a jövőben is így lenne. 
Megválasztásomkor a Te Deum záró sorá-
val köszöntem meg a bizalmat: „Te vagy 
Uram én reményem, ne hagyj soha szé-
gyent érnem!” Ezt szeretném egyfajta 
jelmondatként választani tisztségemhez. 
Egyben kérem a Jóistent, hogy adjon erőt, 
hitet mindehhez mindannyiunknak, és 
áldja meg a híveket, a Plébániai Tanács-
adó Testület minden tagját, Tamás atyát, 
Attila atyát! 
 Úgy legyen!  

Székelyné Szénássy Judit  



E 
gy tanulságos zsidó történet szerint 
egy rabbi dicsérő szavakat mondott 
egyszer a szegény és egyszerű em-

berekről. Erre a mellette 
ülő beszélgetőtársa rögtön 
tudakolni kezdte, hogy mi-
ért állítja ezeket róluk. „Sok 
kiváló tulajdonságuk van” – 
mondta a rabbi. „Én semmi 
különöset nem találok ben-
nük” – hangzott a válasz. 
Ekkor a rabbi elhallgatott. 
Egy kis idő eltelte után vi-
szont megszólalt: „Ha jól 
tudom, te gyémántkereske-
dő vagy. Láthatnék néhá-
nyat a drágaköveid közül?” 
A beszélgetőtárs nyomban 
kivett egy erszényt a zsebé-
ből, és a tartalmát a rabbi 
elé öntötte. „Ez itt egy cso-
dálatos, ritka szépségű drágakő!” – mondta 
lelkesen, és rámutatott az egyik gyémántra. 
A rabbi alig titkolt érdektelenséggel jegyez-
te meg, hogy semmi különöset nem lát raj-
ta. A gyémántkereskedő viszont nem hagy-
ta magát: „Egy drágakő szépségét csak a 
szakértő képes felismerni.” Ekkor a rabbi 
elkezdett nevetni, és ezt mondta neki: „Az 
egyszerű emberek lelkének szépségét is 
csak kellő szakértelemmel lehet felfedezni!” 
 A történet az istenfélő zsidó embe-
rek figyelmét arra szerette volna ráirányíta-
ni, hogy vegyék észre és becsüljék meg a 
kisemberekben rejlő értékeket.  Megpró-
bált szembeszállni azzal az elterjedt gondol-
kodásmóddal, ami az egyéniségüket leegy-
szerűsíthetőnek, az értéküket alábecsülhe-
tőnek tartotta. Ez a szemléletmód ugyanis 
megengedi, sőt bátorítja a kiemelkedőnek 
nem mondható emberekkel való méltatlan 
bánásmódot, a mellőzésüket és a megalázá-
sukat természetesnek tartja.  
 Ez a lenéző magatartás szűnni nem 
akaró fájdalmat okozott a Pál apostol által 

alapított korintusi keresztény közösség tag-
jainak is. A jelentősnek számító ókori kikötő
- és kereskedővárosban élő keresztények, 

akiknek a létszáma bizonnyal alig haladhat-
ta meg a kétszázat, erőtlennek és jelenték-
telennek érezték magukat ebben a nyüzsgő 
világvárosban. Tisztelet övezte a nagy tu-
dással rendelkező embereket és a filozófu-
sokat. Megbecsülték a politikai és gazdasági 
befolyással rendelkezőket, továbbá az elő-
kelő családokból származókat. A Korintus-
ban élő keresztények többsége viszont nem 
tartozott ezek közé. Naponta kellett szem-
besülniük az elhanyagolható társadalmi 
réteghez való tartozás tényével. Az életüket 
értelmetlennek, a helyzetüket pedig kilátás-
talannak tartották.  Ezért osztották meg 
gondjaikat az Efezusban tartózkodó Pállal. 
 A Kr.u. 56 körül nekik írt első levelé-
ben az apostol szeretné megerősíteni a 
korintusi közösség önbizalmát. Tudatában 
van, hogy azt főként mesteremberek, kikö-
tőmunkások, rabszolgák és kiskereskedők 
alkotják, hogy abban többek között helyük 
van a napszámosoknak, segédmunkásoknak 
és a mosónőknek is. E csoportok megneve-
zését talán azért kerüli, mert senkit sem 

szeretne közülük megsérteni. 
Pál a nagyszerű meghívásukra emlékezteti a 
kevésbé képzett, csekély politikai befolyás-

sal rendelkező és szerény 
körülmények között élő 
embereket. Mesteri hár-
mas szembeállításban teszi 
világossá: hogy Isten „a 
világ szemében balgákat” 
választja ki, hogy megszé-
gyenítse a bölcseket; hogy 
„a világ előtt gyöngét” vá-
lasztja ki, hogy megszégye-
nítse az erőseket; hogy „a 
világ előtt alacsonyrendűt” 
választja ki, hogy megsem-
misítse az előkelő szárma-
zásúakat. Megdöbbentő-
nek tűnő szóhasználatát 
nyelvtani eszközök segítsé-
gével igyekszik tompítani. 

 Ezt a szokatlan rangsorolást az Isten 
azért hozta létre, hogy lehetetlenné tegyen 
minden dicsekvést. Pál szemében az ember 
alapvető hibája, hogy állandóan hivalkodik 
a teljesítményeivel. Jeremiás próféta szavai-
ra utalva egyértelművé teszi, hogy az ember 
semmi; ha viszont mégis valaki, akkor csak 
Isten által az!  
 Ennek a következménye mutatkozik 
meg a közösség összetételében. Isten ezzel 
akarja jelezni, hogy elutasít minden emberi 
elbizakodottságot és önteltséget. Miközben 
a semminek látszókat kiválasztja, egyúttal 
azok értéktelenségére is rámutat, akik a 
bölcsességükkel és a kiválóságukkal dicsek-
szenek. 
 A keresztény ember nem mondható 
kisebb értékűnek, mert „Isten által Krisztus 
Jézusban van!” Részesül a bölcsességéből, 
az igazságosságából és a megváltó erejéből! 

Tájmel Antal 

győr-szabadhegyi plébános 

„Gondoljatok csak meghívástokra, testvérek! Nem sokan vannak köztetek olyanok, akik a világ szerint böl-

csek, nem sok a hatalmas, nem sok az előkelő. Isten azonban azt választotta ki, ami a világ szemében bal-

ga, hogy megszégyenítse a bölcseket, s azt választotta ki, ami a világ előtt gyönge, hogy megszégyenítse az 

erőseket, s ami a világ előtt alacsonyrendű és lenézett, azt választotta ki az Isten, a semminek látszókat, 

hogy megsemmisítse azokat, akik valaminek látszanak. Így senki sem dicsekedhet Isten előtt. Általa van 

nektek életetek Krisztus Jézusban, aki Istentől bölcsességünkké, megigazulásunkká, megszentelődésünkké 

és megváltásunkká lett. Így teljesül az Írás: „Aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék.” 

(1Kor 1,26-31 ) – Évközi 4. vasárnap  

Az esélytelenek győzelme 



 

 

Nagyböjti programajánló  

  Február 21-én, vasárnap, minden szentmi-
se végén lehet részesülni a hamvazás szertar-
tásában. 

 A nagyböjt szent idején, Gyirmóton csü-
törtökönként 16.30-kor, a Szent Imre temp-
lomban pedig péntekenként 17.30-kor kezdő-
dik a keresztúti ájtatosság. A keresztutat a mi-
nistránsokkal együtt szeretnénk járni minden 
alkalommal. 

 Február 22-én, hétfőn, Szent Péter apos-
tol székfoglalásának, 24-én, szerdán pedig 
Szent Mátyás apostolnak ünnepe lesz. Az ün-
nepi szentmisék a Szent Imre templomban 
este 6 órakor kezdődnek. 

 Február 27-én, szombaton 16.30-kor sze-
retettel várjuk a testvéreket a Szent Imre 
templomba, a Szentírás imádságos olvasásá-
ra, a Lectio Divina-ra, amelynek témája: 
„Átengedem fiamat az Úrnak, egész életére 
átengedem az Úrnak.” (1Sám1,20-22.24-28). 
A Lectio Divina-t Tájmel Antal atya, a Győr-
Szabadhegyi Szent Anna plébánia plébánosa 
vezeti. 

 Február 28-án, nagyböjt 2. vasárnapján 
minden szentmisén a katolikus iskolák javára 
tartunk gyűjtést. 

 Március 17-én, szerdán lesz a Győri Köny-
nyező Szűz Mária búcsúja. A búcsú napján az 
ünnepi püspöki szentmise délelőtt 10 órakor 
kezdődik a Nagyboldogasszony Székesegyház-
ban. 

 Március 19-én, pénteken, Szent József, a 
Boldogságos Szűz Mária Jegyese főünnepe 
lesz. Az ünnepi szentmise Gyirmóton délután 
5 órakor, a Szent Imre templomban pedig este 

6 órakor kezdődik. 

 Március 25-én, csütörtökön, Urunk Szüle-
tése Hírüladásának, Gyümölcsoltó Boldogasz-
szonynak főünnepe lesz. 

 Március 26-án, pénteken lesz az elsőpén-
tekes betegek húsvét előtti látogatása. Kérjük, 
hogy akinek idős, vagy beteg rokona, ismerő-
se otthonában szeretné elvégezni az ünnepek 
előtt szentgyónását, legkésőbb március 19-ig 
jelentse be ezt a szándékát az irodán. 

 Március 27-én, Virágvasárnap előtti szom-
baton, ismét szeretettel hívjuk a kedves test-
véreket, a Lectio Divina-ra, amelynek címe: 
„Mózes eltakarta arcát, mert félt Istenre te-
kinteni.” (Kiv3,1-8a.13-15). 

 Március 28-án, vasárnap hajnalban meg-
kezdődik a nyári időszámítás. Ne feledjük el az 
óráinkat előre állítani! 

 Március 29-én, Nagyhétfőn, 30-án, Nagy-
kedden és 31-én, Nagyszerdán lesz a Szent 
Imre templomban a nagyböjti lelkigyakorla-
tunk. A lelkigyakorlatot Brezina Balázs, kónyi 
plébános atya tartja. A lelkigyakorlat minden 
napján délután 5 órától szentgyónási lehető-
ség lesz, majd ezt követi az este 6 órakor kez-
dődő szentmise, lelkigyakorlatos szentbeszéd-
del.  

 Március 30-án, Nagykedden, a gyirmóti 
templomban Húsvétra előkészítő lelkinapot 
tarunk. Délután 4 órától szentgyónási lehető-
ség kezdődik, majd 5 órakor ünnepi szentmise 
lesz, szentbeszéddel. A lelkinapot a gyirmóti 
hívek számára is Brezina Balázs kónyi plébá-
nos atya vezeti. 
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