
A  templom ajándékai

A  G y ő r i E g y h á z m e g y e i  P a p i O t t h o n  é s  a  G y ő r i E g y h á z m e g y e i  K in c s tá r  é s  K ö n y v tá r

Benkovich Ferenc mindig is szeretett volna egy olyan otthont létrehozni, ahol az idős, de 
még nem magatehetetlen paptestvérek nyugalomban élhetnek.

A papi otthon megnyitásával régi vágya teljesült az egyházmegye papságának, akiknek 
idős korukra vagy rokkantság esetén végre lehetőségük nyílott a tisztes visszavonulásra, s 
ráadásul nyugdíjas éveiket ifjúságuk színhelyén, az egyházmegye központjában tölthetik. 
Korszerű, fürdőszobás, egyszemélyes lakásokat kaptak, és erejükhöz mérten bekapcsolód
hatnak a lelkipásztori és múzeumi
könyvtári munkákba is.

A múzeum révén végre állan
dó kiállításon mutatkozhat be 
mindaz, ami az egyházmegye leg
fontosabb tárgyi-szakrális em
lékei közé tartozik. Az Esztergomi 
Keresztény Múzeumot követően 
ez Magyarország második 
legrangosabb egyházi-múzeumi 
gyűjteménye.

A könyvtár már korábban is 
ebben az épületben működött, de 
szűkös és rossz körülmények közepette. A felújított 
épületben a százezer kötetes műemlékkönyvtárhoz 
kutatóhelyiség is tartozik egyházi és világi ku
tatók számára egyaránt. Számos püspök, kanonok 
és plébános hagyta örökül a könyvtár számára 
könyveit, külön érdemes megemlíteni pl. Náprági 
Demeter győri püspök (1607-1619) gyűjteményét,
Nyéki Vörös Mátyás kanonok költőt (1639-1654) és 
Lépes Bálint győri püspök (1619-1623) könyvtárát.

A székesegyház szomszédságában található hatal
mas barokk épületet az államtól visszaváltották, ré
gen a papi szeminárium épülete volt. Ebben kapott 
helyet a 18 személyes papi otthon, az egyházmegyei 
múzeum és könyvtár.

1989. október 25-én ünnepélyes keretek 
között adták át a volt régi szemináriumban a 
Győri Egyházmegyei Papi Otthont, valamint az 
Győri Egyházmegyei Kincstárat és Könyvtárat.
Az egyházi könyv- és kincsgyűjtemény szakértő



elrendezője H. Kolba Judit 
művészettörténész volt.

Részt vett a megnyitón 
dr. Takács Nándor és dr. 
Dékány Vilmos segéd
püspök, a Művelődési 
Minisztérium vezető 
tisztségviselői és Glatz 
Ferenc miniszter,aMűem- 
léki Főfelügyelőség Kriszt 
György vezetésével, a buda
pesti múzeumok főigazgatói, 
a városi és a megyei tanács 
vezető képviselői.

Pataky Kornél megyéspüspök megnyitójában köszönetét mondott mindazoknak, akik 
lehetővé tették a kiállítás megnyitását, külön köszönetét mondott Jean Hindinek, hogy 
pénzügyi segítségével visszavásárolhatták az épületet.

Glatz Ferenc művelődési miniszter megnyitója után, Benkovich Ferenc az újonnan kikiál
tott köztársaság első kitüntetettje lett, mivel a művelődés ápolása és az új létesítmény létre
hozása érdekében kifejtett tevékenységéért a Magyar Köztársaság Csillagrendje kitüntetést 
vehette át a minisztertől a köztársaság kikiáltása után két nappal.



mm

A Szentlélek templom és plébánia

Győr ismét gyarapszik

A tavalyi bérmálkozók

Üjabb nagy fába vágta fejszéjét a 
győri püspökség. Alig két éve szentelték 
íei a  győri Szentlélek templomot és plé
bániát, amely hazánk legnagyobb és leg
impozánsabb új plébániai épületegyütte

se  most pedig a székesegyház szomszéd
ságában hozzáfogtak az államtól vissza
váltott hatalmas barokk épület, a régi 
szeminárium felújításához. Ebben helyet 
kap majd a 18 személyes papi otthon, 
az egyházmegyei könyvtár és múzeum.

A papi otthon régi vágva az egyház
megye papságának. Idős korukra, vagy 
rokkantság esetén végre lehetőségük lesz 
a  tisztes visszavonulásra. Nyugdíjas évei
ket ifjúságuk helyszínén, az egyházme
gye központjában tölthetik, korszerű

fürdőszobás, egyszemélyes lakásokat kap
nak és erejükhöz, kedvükhöz mérten be
kapcsolódhatnak a lelki pásztori, a mú
zeumi, vagy a könyvtári munkába.

A múzeum révén végre állandó kiállí
táson helyezhetik el a gvóri kincstár re
mekeit. Á  szakemberek szerint az eszter
gomi után ez az egyházi gyűjtemény a 
leggazdagabb.

A könyvtár korábban is ebben az épü
letben működött, de szűkös és rossz kö
rülmények között A felújított épületben 
a százezer kötetes müemlékkönyvtárhoz 
modem kutatóhelyiség is csatlakozik 
majd az egyházi és világi szakemberek 
számára.

A 300 éves épület felújításával a ter
vek szerint szeptember végére szeretné
nek elkészülni.

Benkovich Ferenc püspöki irodaigaz
gató, a felújítás irányítója volt az épít
tetője és két éve plébánosa is a város
széli Kun Béla lakótelepi Szentlélek 
templomnak. A régi szemináriumépület 
munkálatai mellett a Szentlélek egyház
község életéről is kérdeztem a fiatal lel
kipásztort.

..Ma már be merem vallani — mondja 
a plébános —. hogy a templom elkészül
téig aggódtam: lesz-e lelkipásztori gyü
mölcse ennek a nagy összefogásnak, 
amely létrehozta az új egyházközségi 
épületegyüttest. Örömmel állapíthatom 
meg. hogy sem a templom, sem a  sokak 
által első látásra túlméretezettnek vélt 
plébánia nem nagyobb a kelleténél. Ka
rácsonykor 2500-an vettek részt az éj
féli misén, egy harmaddal többen, mint 
egy évvel korábban. Az általános isko
lás hittanceaink létszáma 500 fölött van, 
a gimnazisták 50-en vannak, egyetemista 
csoportunk 20 fős. Párhuzamosan több 
teremben folyik a hitoktatás a hétköz
nap estéken és szombat délelőttönként. 
Az előző tanévben hittanosamk egyhar- 
mada még a város más részeiből, de eb
ben a tanévben már 90%-uk az egyház- 
község területéről járnak hozzánk. 
Augusztus utolsó szombatján minden év
ben nálunk van az egyházmegyei ifjú
sági lelkigyakorlat, tavaly 800-an vettek 
részt a találkozón. Bátran állíthatom, 
hogy a hittanosok jelentős hányada, de 
a felnőttek közül is sokan nem találták 
volna meg az utat az egyházhoz, ha 
nem jön közel a lakótelep sokemeletes 
épületeihez hívogató tornyával templo
munk A hívek az építés kezdetétől fo
kozatosan összetartó, baráti közösséggé 
kovácsolódtak. otthon érzik magukat a 
Szentlélek templom és plébánia falai 
között.”

Szerdahelyi Csongor
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Az ünnepségen a győri székesegyház gyermekkórusa Jáki Teodóz bencés tanár vezény
letével a győri Antifonálé néhány ősi gregorián dallamát énekelte, s ugyancsak gregorián 
dallamokat énekelt Verebics Ibolya, a Magyar Állami Operaház magánénekese.

Szintén ezen a napon vehette át Győr városa a Győrnek ítélt műemléki Európa-díjat, 
amelynek elnyerésében a győri egyházmegye is segítségére volt a városi tanácsnak.



A  TEMPLOM ELSŐSZÜLÖTT LEÁNYA : AZ APOR-ISKOLA

„Az Úr az én világosságom és üdvösségem: 
kitől kellene félnem ?
Az Úr oltalmazza életemet: 
kitől kellene félnem ?
Halld meg Uram szózatomat,
amellyel hozzád kiáltok,
könyörülj rajtam és hallgass meg engem !
Rólad mondja a szívem,
Téged keres tekintetem !
A Te arcodat keresem, Uram.
Ne fordítsd el tőlem arcodat, 
ne fordulj el haragodban szolgádtól.
Hiszem, hogy meglátom az Úr jóságát az élők földjén.
Remélj az Úrban, légy erős,
bátor legyen szíved, és bízzál az Úrban !
Igen, bízzál az Úrban !

Keresve sem találhattam volna az Apor-iskola megszületésére és eddigi életére igazabb 
szavakat, mint II. János Pál pápa gondolatatit. Egy csodálatos eucharisztia volt a kezdet, egy 
„kenyértörés”, világosság, egy „mitől kellene félnem” állapot, szent megszállottság.Tanúk 
voltunk mindnyájan, akik láttuk, amikor a városszéli, elhagyatott gaztengerben az első utat 
legyalulta a lánctalpas erőgép. Tanúk voltunk, amikor százával raktuk ezerszám a téglát, és az 
Úr oltalmazott minket. Tanúk voltunk, amikor éjjel a cementes zsákok véresre horzsolták a 
kezünket. Szent félelemmel éltük át az első tájékoztatót és tanúi voltunk 1993. márciusában a 
porban, pallókon, téglákon megtartott első szülői értekezletnek. Mennyi könyörület, mennyi 
kegyelem, mennyi segítség, mennyi tekintet, mennyi összefogás és mennyi bizalom! Sokszor 
bennem volt a „péteri” félelem, hogy nem tudjuk megcsinálni, kerestem az Űr könyörületét 
és O nem fordította el tőlünk arcát, közülünk valakinek mindig éppen akkor adott erőt, 
választ, vigasztalást, amikor valamelyikünk meginogni látszott.

Szeretetben és az útkeresés minden gyötrelmében megélt igazi várakozás volt 1993. 
szeptember 1-jén az első Veni Sancte 682 diákkal és 43 pedagógussal. Talán ekkor éreztük 
először és mondhatta el Ferenc atya: „Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr 
mondott neki.” (Lukács 1,45)

Iskolánk megszületése és élete a Szentlélek-templommal, a Mária Iskolatestvérekkel, a 
dolgozókkal és a szülőkkel egy megosztott misszió volt és ma is az: papok, testvérek és 
világiak együtt a küldetésben, az egyházban és a világban, gyermekeinkért, a reménység 
távlatában. Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia, könyörülj rajtam! Ne fordulj el haragodban 
szolgádtól. Hiszem, hogy meglátom az Úr jóságát az élők földjén. Igen, az Úr jóságát 
tapasztalhattuk meg azokban az emberekben, akik a Szentlélek-templom híveiként, akik az 
egyházközség tagjaiként és képviselő-testületeként, szülőként, támogatóként -  Ferenc atyával,



a marista testvérekkel és velünk aporosokkal - éjt nappallá téve fáradoztak, hogy 1994-ben 
elkészülhessen a kollégium a vidéki tanulóknak, hogy 1995-ben beépítthettük a tetőteret,hogy 
1998-ban bővíthettük az épületet és elkészült a Győrújbaráti Lelkigyakorlatos és Üdülőház, 
hogy fokozatosan fejleszthettük iskolaközpontunkat, mindemellett számtalan rendezvényen 
lelki kulturális, és szellemi fejlődést kínálva gyermekeinknek és a felnőtteknek.

Felépíthettük 1999-ban a kollégium új szárnyát és ezzel már 250 vidéki gimnazista 
gyermeknek adhattunk lehetőséget, hogy katolikus iskolánk tanulói legyenek. Reményünk 
első gyümölcseként 2000-ben -  az első érettségivel -  boldogan bizonyíthattuk az iskola 
életének első aratását és idén már ötszázadik érettségizőnket bocsátjuk útjára. 2002-ben 
indított óvodánkkal és művészetoktatással teljesedett ki iskolaközpontunk, így 1100 tanuló 
és 100 óvodás részesülhet a Szentlélek kiáradásának örömében: a tanításban, a tehetség 
kibontakoztatásában, a lelki épülésben.

Az Apor-iskola örök hálával tartozik mindezért az élőknek és azoknak, akik már nincsenek 
közöttünk.

A templom kezdetétől, a szentmisék végeztével mindig meghatódva olvasom el a 
Szentlélek templom kijáratánál az útravaló, megerősítő üzenetet, figyelmeztetést :„Lélek 
szerint éljetek.”

Igen. Ne félj !
Remélj az Űrban, légy erős,
bátor legyen szíved, és bízzál az Űrban !
Igen, bízzál az Úrban ! És ami a legfontosabb:

„Lélek szerint éljetek!”

Győr, 2005. április 11 Koppány László 
igazgató



A z  A p o r  V i lm o s  K a to lik u s  I s k o la k ö z p o n t

Az iskola létesítésének alapgondolata az 1940-es évekből származik. Apor Vilmos püspök 
a Mária Iskolatestvérek tanítórendet kérte meg a letelepedésre. Ám a világháború, amely
nek a püspök áldozata lett, nem tette ezt lehetővé. Fél évszázad múltán vágya valóra vált. 
Az egyháznak tudomása volt arról, hogy a városi tanács újabb iskolát szándékozik ebben 
a városrészben építeni. Ekkor vette fel a kapcsolatot Benkovich Ferenc Balogh Józseffel, az 
akkori tanácselnökkel. A megállapodás végül 1990 augusztusában született meg. Ennek 
értelmében a huszonnégy tantermes általános és középiskolai képzést nyújtó katolikus

iskola felállítását a város 160 millió forinttal 
támogatta. Az iskola alapkőletételére 1992. 
április 4-én került sor Marcalvárosban, 
az iskola majdani helyszínén szabadtéri 
szentmise keretében Apor Vilmos püspök 
temetésének negyvenhetedik évfordulóján 
azzal az elhatározással, hogy a következő 
év szeptemberi iskolaindításakor ebben 
az iskolában is elkezdődhessen az oktató
nevelő munka. Elsőként Benkovich Ferenc 
mondott köszönetét mindazoknak, akik 

részt vettek az ünnepségen. Dr. Andrásfalvy Bertalan kultuszminiszter, Keresztes K. Sándor 
környezetvédelmi miniszter, aki lokálpatriótaként az iskolaépítési előkészítő munkálatokban 
is részt vett szintén jelen volt. Megtisztelte jelenlétével a szertartást Bolza Ilona grófnő, az 
Apor Vilmos Emlékbizottság elnöke, Pierre 
Brochard francia nagykövet, valamint 
Benito Arbués, a Mária Iskolatestvérek ge
nerálisának általános helyettese. Pápai Lajos 
püspök beszédében hangsúlyozta Apor 
püspök szellemiségét, amely biztos alap
ként szolgál a jövőbeni iskola számára. Az 
alapkő elhelyezésekor rézhengerbe zárták 
a napi sajtó néhány páldányát és az alapító 
okiratot.Az alapkőletétel után Andrásfalvy 
miniszter úr és Kolozsváry polgármester úr 
méltatta az iskolaépítés gondolatát és a meg
valósulására irányuló erőfeszítéseket.

Az Apor Vilmos püspökről elnevezett 
intézmény példaadó összefogás eredmé
nyeképpen épült fel. Az emberi teremtő 
akarat és a Gondviselés kegyes összeját
szása révén szinte zökkenő nélkül haladt 
az építkezés. A névadó Apor Vilmos szel
leme és hősiessége nagyon élénken él a 
győriekben, s valószínű, a mártír pap maga



is szívesen épített volna iskolát. A győri 
Dimenzió Tervező Kft. készítette a terveket 
és természetesen az építőanyagokat is ők 
válogatták ki. Segített a város, jött a tá
mogatás külföldről is, de mindez kevés 
lett volna, ha nem mozdul meg az egyház- 
község, amely adományaival és önkéntes 
munkájával -amelynek értéke több 
tízmillióra rúg- nem áll az építtető atya 
mellé. Az itt dolgozó emberek 
ugyanúgy -m int a templom építésénél- 
fáradságot nem ismerve, hónapokon 
keresztül hordták papjukkal együtt a ce
mentet és a téglát a mesteremberek keze 
alá. Munkájuk eredményeként két év alatt 
felépült 10.220 négyzetméteren az iskola 
24 tanteremmel, kápolnával, laboratóri
umokkal, tornateremmel ellátva. 1993 
szeptemberében indult meg azoktatás, 1993 
novemberében átadásra került a tornacsar
nok is, ahol a város anyagi támogatásával 
sikerült befejezni a parkettázást, a tornafel
szerelések és az eszközök beszerzését.

Az iskola felépítése az egyház és a város 
közös akaratából eredeztethető. Egy iskola 
felépítésére mindenképpen szükség volt 
a lakótelepen, ebben a szerencsés időben 
találkozott az egyház és az önkormányzat 
építési szándéka és akarata. A város ere
detileg 16 tantermes általános iskolát 
szeretett volna felépíttetni. 1990-ben 
létrejött a megállapodás, amely arról szólt, 
hogy az egyház építi fel az iskolát és a 
városi önkormányzat vállalja 16 tanterem 
költségét. A város adott ingyen telket és 
állták a külső közművek költségét is, az 
összes többi költséget a Apor Alapítvány 
finanszírozta külföldi segélyek és belföldi 
adományok segítségével. A munkálatok 
addig hatszázmillió forintba kerültek, 
ebben benne foglaltatik a kiil- és belföl
di adakozók által az építésre eljuttatott 
összeg, valamint a győri önkormányzat



160 milliós támogatása is, százmillióra tehető az elvégzett önkéntes munka értéke.
Az 1990-es megállapodást 1991-ben módosították, így az építkezés kezdete eltolódott, ezért 

csak az 1991-es év végén kezdődtek az előkészí tő építési munkálatok. A téli kényszerpihenő 
után 1992 februárjában indult meg a munka teljes erőbedobással. Alig két esztendő elteltével 
1993 szeptemberében elkészült az iskola, és elindulhatott az oktató-nevelő munka.

Az 1993-1994-es tanévben, tehát az induló iskolaévben hat évfolyamon 23 
osztállyal összesen 685 diákkal kezdődött meg a tanítás, ebből 123 elsős kisdiák volt. 1994- 
ben indult meg a hatosztályos gimnázium, ahol azok az akkori hetedik osztályosok tanulhat
tak, akik megfelelő felkészültséggel rendelkeztek.

Az iskolába felvett gyermekek a legkülönbözőbb vallásúak, csak a tanároknál volt feltétel a 
keresztény hit. Kétezer éves értékeket hordozó egyházunk kincsestárából akarnak mind többet 
átadni a fiataloknak. Embereket szeretnének 
nevelni, az értékeket felkínáló, a mások által 
hozott értékeket befogadó diákokat a világ
ra nyitott, vállalkozó, a modern követel
ményeknek megfelelő oktatási-művelődési 
intézményben. Olyan aulával rendelkezik az 
iskola, amely méltán alkalmas tanácskozá
sok és különféle nemzetközi konferenciák 
befogadására is.

Az első igazgató Ignacio Perez volt.
A Mária Iskolatestvérek élete szorosan 
összekapcsolódik az iskolával. Hittant és 
nyelveket tanítanak. 1990 májusában érkezett Magyarországra Remi Vericel rendfőnök, be
járta az országot, és felmérve a lehetőségeket Győrben állapodott meg. Javaslatát Rómában 
is elfogadták, és 1990 szeptemberében hat marista rendtaggal együtt megérkezett Győrbe. 
Három évig a belvárosban laktak és tanulták a magyar nyelvet.

Az építkezés ideje alatt már 1993 pünkösd másnapján az épülettel való ismerkedésre hívta 
össze az érdeklődőket a plébános atya, ahol rögtönzött idegenvezetők segítségével a nyolcvan 
százalékban elkészült iskola belső terével ismerkedhettek meg az emberek.

Az iskola első ünnepélyes tanévnyitójára 1993. augusztus 31-én délután került sor. 
A magyar és a vatikáni zászlók mellett a következő felirat fogadta az ünnepségre érkező gyér-



mekeket, szüleiket és leendő tanáraikat: „Nem elég tanítani a gyermekeket. A legfontosabb 
az, hogy Istent megismerjék”. Benkovich Ferenc a Szentlélek Úristen segítségét és áldását 
kérve köszöntötte az egybegyűlteket, köztük dr. Pápai Lajos győri megyéspüspököt, dr. Bóna 
László püspöki helynököt és Kolozsváry Ernőt, Győr város polgármesterét. A megnyitókor 
elhangzott beszédből idézve Benkovich atya gondolataival indult el az iskola története: 
„Az én szívemben, lelkemben egy kimondhatatlan érzés él. Azt kérem az Úristentől, hogy

Az Úristen áldását kérve

Ünnepélyes tanévnyitó 
az Apor-iskolában

Másfél évnyi munkának, átadására majd csak később Vilmos Római Katolikus Isko- 
példás. közös összefogásnak kérni sor- tegnap délután ve- Iát. s kezdhetik meg a tan- 
köszörihetöen -  bár az épület hették birtokukba tanárok és évet. (A ta n é v n y i tó r ó l  s z ó ló  
felszentelésére és ünnepélyes diákok egyaránt a győri Apor tu d ó s í tá s u n k  a  4 . o lda lon .)

Benkovich Ferenc kanonok plébános és a leendő tanítványok a tegnap dél
utáni tanévnyitó ünnepségen.

Fotó: B er tle jf
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az ide járó gyermekek nemzedékeken át 
jól érezhessék magukat ezek között a falak 
között. Szomorú valóság, hogy sok gyer
meknek nincs igazi otthona. Hát legyen ez 
az iskola minden gyermek számára igazi 
otthon. Ebben kérem az Úristen segítségét, 
tartson meg bennünket a jövőben is szere- 
tetében, s legyen rajtunk mindig áldása.”

Az iskola felszentelésére 1993. novem
ber 13-án, szombaton 15 órakor került 
sor koncelebrációs szentmise keretében, 
amit Paskai László bíboros-érsek veze
tett. Ő szólt homíliájában is a hívekhez. 
Az intézmény felszentelését, megáldását 
eredetileg Angelo Acerbi pápai nuncius 
végezte volna, azonban a rossz időjárási 
viszonyok miatt nem tudott részt venni az 
eseményen, így a bíboros-érsek atya végez
te a szertartást. Ezen a szentmisén vette át 

Benkovich Ferenc atya a pápai prelátusi kinevezést. Ezt követően szombat este a Momo című 
zenés színdarabot láthatták a jelenlévők a Szentlélek-egyházközség fiataljainak előadásában. 
Emellett Kolozsváry Ernő, az akkori győri polgármester magángyűjteményéből mutattak be 
alkotásokat az iskola könyvtárában és Bardocz Barna ötvösművész munkáiból Keresztjeink 
címmel nyílt kiállítás. Az iskola felszentelésekor több nemzetközi és országosan is elismert 
tudós, szakember tette tiszteletét az iskolában. Jelenlévő egyházi magasrangú személyiségek:



Paskai László prímás-érsek, Pataky 
Kornél nyugalmazott győri püspök,
Pápai Lajos győri püspök, Dr. Paul 
Iby kismartoni püspök és a világiak 
közül kiemelendő Kolozsváry Ernő,
Győr város polgármestere valamint 
Mádl Ferenc akkori kultuszmi
niszter, és Pungor Ernő tárca nélküli 
miniszter. Egy nappal később az 
iskola aulájában tartották meg a 
nyílt nap bevezetőjeként az ünnepi 
fél tizenegykor kezdődő szentmisét.
Itt köszönték meg az adakozók 
szíves segítségét, a segítő kedves 
hívek áldozatos munkáját, majd a 
tanulók zenés irodalmi, nyelvi és 
sportprogramokkal kedveskedtek 
a látogatóknak. Ezen a vasárnapon 
a lakótelepen élők számára bemu
tatták az iskolát, és mindenki részt 
vehetett a nyílt nap rendezvényein. B e n k o v ic h  F e r e n c  a  P r o  Ű r b e  G y ő r -d íja t  á tv e s z i
A i .  . ................ i ' u " i " K o lo z s v á r y  E r n ő tő l ,  G y ő r  p o lg á r m e s t e r é t ő lA kismartoni püspökség bőkezűen 7 7 r  °



támogatta az iskolaépítést is 620.000 schilling adománnyal.
Az iskola felszerelése még tovább folytatódott, a felszentelés utáni években csaknem két

százmillió forint értékű adomány volt szükséges a további szaktantermek és tornacsarnok, 
a közösségi termek valamint a konyhai felszerelések, az iskolához tartozó kollégium és a 
könnyebb megközelítést elősegítő parkolóhelyek megépítésére.

1993. március 6-án Benkovich Ferenc plébános a városháza dísztermében Pro Urbe- 
díjban részesült. 1993 decemberében az év emberévé választották a megyében neves közéleti 
személyiségek Benkovich Ferencet. A Kisalföld akkori főszerkesztője, dr, Kloss Andor és dr. 
Csáth István, a Kisalföld Kiadó Bt. elnöke fogadta, és kiemelték az Apor-iskola létesítésében 
szerzett maradandó tevékenységét. A Szentlélek-templom plébánosa köszöneté mellett 
hangsúlyozta, számára az volt a nagy öröm, hogy egy nemes ügy érdekében emberek százai, 
ezrei fogtak össze, és fáradhatatlanul segítettek a célok megvalósulásában, így hozták tető alá 
ezt a páratlan oktatási intézményt.

1994. március 15-én a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést ve
hette át a parlÁmentben az iskola felépítésében kifejtett áldozatos munkájáért az alapító 
plébános.

A kollégiumot 1994. július 13-án dr. Pápai Lajos püspök szentelte fel, az ünnepi eseményen 
Benkovich Ferenc plébános atya köszöntötte 
a megjelenteket.

A kollégium 2200 négyzetméter 
alapterületű, a megnyitáskor összesen 150 
ágy volt található a földszinten, az első eme
leten és a tetőtérben. Minden szinten be
rendeztek egy tágas társalgót; három peda
góguslakás áll a nevelők rendelkezésére. A 
kollégium a gimnáziumi tanulók előtt áll 
nyitva, tehát a 13 -18 éves korosztály elszállá
solására nyílik korszerű lehetőség.

1995. április 1-jén gazdag ünnepi prog
ramot állított össze az egyházközség és 
az iskola Apor Vilmos püspök halálának 
ötvenedik évfordulójára. Az iskola 
aulájában ünnepi szentmisét celebrált 
Angelo Acerbi pápai nuncius. Megáldotta 
a szentély új üvegablakait, Hefter László 
iparművész alkotását, s leleplezésre került a 
püspök domborműve, amelyet Lebó Ferenc 
szobrászművész készített. Az iskola tanulói 
a Csíksomlyói passió nyomán adták elő 
Apor Vilmos szenvedéstörténetét. Az Apor 
Vilmost ábrázoló domborművet dr. Takács Nándor székesfehérvári megyéspüspök leplezte 
le és áldotta meg.



„Élj olyan  közel a z  Ist e n h e z , a m ilyen  közel csak  b ír s z !”
Szent  A n n a -o t t h o n  Győ r -Győrújbarát

Jó volt a szívemnek, hogy együtt lehettünk, s szólhattam arról, ami az életben -  és az 
öröklétben -  a legfontosabb! Szép és lélekkel teli ez a hely! -  írta be gondolatait Jókai Anna 
2004.július 23-án a Szent Anna-otthon emlékkönyvébe.

Bízvást elmondhatjuk: a legfőbb életkérdés számunkra az idős korban, hogy milyenek a 
mindennapjaink. A mindennapokban kell segítőként sugároznunk, lakóként elfogadnunk 
Isten gondoskodó jóságát, melyet általunk, velünk és érettünk ültet ebbe a világba. A 
mindennapokban mindig vissza kell csillannia valaminek a vasárnapok szépségéből. Minden 
nap egészen a jó Istené lehetünk, és őt szolgálhatjuk embertestvéreinkben Az egymást követő 
napok kicsinynek tűnő tetteit szeretet járhatja át.Aki a kicsiny dolgokban hű, nagy hűségről 
tesz tanúságot./Jakob Koch nyomán/

„Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.”(Weöres Sándor)
Az ember és a közösség szolgálatáról

A Szent Anna-otthon közösségének kegyelmekben bővelkedő zarándokúba 1997- 
ben kezdődött. Az eltelt évek során a folyamatos fejlesztések igényesen kialakított lakó és 
gondozási környezetet, összehangolt napi szakosított ellátást, élő közösségi teret, bővülő 
mentálhigiénés ellátást, gazdag szellemiséget, áldásos lelkiséget teremtettek. Az emberi 
odafigyelés és a jóakarat személyes élményei szövik át nap mint nap az otthon életét.

A Szent Anna-otthon feladatát tekintve az időskori teljes ellátás biztonságát igyekszik 
megteremteni személyes gondoskodás nyújtásával. Az ellátottak bentlakásos, emelt szintű 
vagy átmeneti gondoskodás formájában kaphatnak ellátást. Az ország egyik legjelentősebb 
szociális intézményeként szeretnénk megfelelni azoknak az igényeknek, amelyek egyre inkább 
jelen vannak a magyar társadalomban, reagálva a korösszetétel drámai változásaira és az 
életminőség emberileg elfogadható környezeti igényeire. Életminőség. Az idősek otthonának 
egyik legfontosabb célkitűzése kell, hogy legyen. Időskori környezetbe helyezve a testi-szellemi 
és lelki harmónia folyamatos gondozása, lehetőség szerinti fejlesztése új adottságok között.

„...lábam elé teszem építendő utamat a mögöttem jövők számára is...” (Weöres S.)

Győri intézményünkben a 270 lakónak biztosítunk ellátást és lakhatást, több mint 100 főnyi 
személyzet áldásos tevékenysége nyomán. 1997 óta folyamatosan bővítjük szolgáltatásainkat. 
2004 karácsonyán indítottuk útjára győrújbaráti házunkat, ahol átmeneti ápolási osztályt és 
emelt szintű ellátást nyújtó osztályt működtetünk 77 fő ellátottal és közel 40 alkalmazottal.

Otthonunk megtartó erejét jelenti külső és belső környezetünk rendezettsége, esztétikuma, 
tisztasága, az épület világosságot és tágas mozgásteret befogadó élettere, a szakellátás 
elérhetőségének folyamatos biztosítása helyben és házon kívül egyaránt, az étkeztetés 
változatossága és rendszeres figyelemmel kisérése, a gyógytorna és a mentálhigiénés 
foglalkoztatás állandósága (egyéni és csoportos formában). Intézményünk egyházi jellegéből



adódik a lelki gondoskodás: hitélet gyakorlása, közösségi-lelki élményt nyújtó egyházi 
ünnepek és alkalmak, lelkipásztorok és szerzetesek jelenléte az intézmény életében.

„Csak a szeretet maradjon enyém a kegyelemmel és minden, de minden gazdagság enyém, 
más semmi nem kell.”(Szent Ignác imájából)

A gondozásról és az ápolásról
Az intézményben biztosított ellátás magában foglalja mindazon tevékenységeket, amelyek 

az alapvető emberi szükségleteken kívül a bentlakók biztonságát fizikai és lelki értelemben 
egyaránt jelentik. Kényelmes elhelyezést és családias légkört igyekszünk nyújtani. Az 
életkornak megfelelően fenntartható lakrészekben elhelyezni gondozottjainkat.

Tevékenységünk és küldetésünk evangéliumi alapjai segítségével kapaszkodók próbálunk 
lenni a mindennapok világának megértéséhez, megéléséhez és elfogadásához, szemünk előtt 
tartva a legfontosabbat, az értéket: az embert fizikai valóságával, szellemi és lelki gazdagságával 
és gazdagíthatóságával, esendőségével egyetemben. Híd szeretnénk lenni az élet múlandósága 
és az örök élet végnélkülisége között. Mindenkire szükség van, aki a kegyelem és a Lélek 
erejével embertársaink között kovász, só és világosság igyekszik lenni, hogy a jó úton, az 
Isten tenyerén megtartasson a világ. Életforrást fakasztani nem csak látható módon lehet, 
hanem úgy is, hogy a kegyelem útjain járunk a ránk bízottakat megszólítva és kézen fogva. 
Közben ráébredünk arra, hogy mennyi tennivalónk van a világban embertársaink irányában, 
a szolidaritás és a szolgáló szeretet irányában, Cirenei Simon vagy Veronika szerepében. 
Forrást keresni és találni azt jelenti, lehajolni az emberhez. Időt adni és időt hagyni. Megállni 
és észrevenni. Meghallgatni és imádkozni. Megérteni és reményt adni. Ez a titok. Türelemmel 
és szeretettel. Tapintattal és megbocsátással. Szelíd alázatossággal és határozott jószándékkal 
lenni egymásért. A kegyelmet közel engedni magunkhoz és embertársainkhoz. Küldetésünk, 
Krisztus szeretete által valósulhat meg.

A teljesség igénye nélkül a közösség életének és az abba bekapcsolódó lakóink életének 
néhány állomása, szép és gazdag keresztmetszete a következő felsorolás:

Farsangi mulatság, Betegek világnapja, nemzeti ünnepünk -  március 15., keresztutak, 
nagyböjti lelkigyakorlat, húsvét, anyák napi köszöntő, pünkösd, Szent-Anna nap, Idősek 
napja, mindenszentek-megemlékezés, adventi lelkigyakorlat, adventi vásár, karácsony
köszöntők, hálaadás, Újév.

Hagyományos programjaink: könyvtári felolvasások, biblia óra, kézműves foglalkozások, 
vetélkedők, vetítéses élménybeszámolók és ismeretterjesztő előadások, filmklub, idősek 
akadémiája, színházlátogatás, őszi és tavaszi kirándulások határon innen és határon túl, 
zarándoklatok Európában, irodalmi estek, zenés előadások.

Ábrahám Csaba



A  S z e n t  A n n a  I d ő s e k  O t t h o n a

A Szent Anna Idősek Otthona 1997 
karácsonya óta működik, felszentelése 
1998. február 14-én történt. Dr. Takács 
Nándor székesfehérvári püspök celebrál
ta a szentmisét és végezte a felszentelést.
Üdvözlőbeszédet mondott Szabady János, 
a város Szent László-díjasa és dr. Schmidt 
Péter, a Győr-Szigetiek Baráti Köre elnöke 
és az Egészséges Nemzetekért Alapítvány 
elnöke. Takács Nándor püspök kiemelte: 
az egyház célja a szenvedők és támasz 
nélkül lévők segítése, ami az egyik legfon
tosabb keresztényi feladatunk, és ennek 
kimagasló példáját láthatjuk ebben a meg
valósult lakóépületben. Ezután Benkovich 
Ferenc, az építmény megálmodója és moz
gatója kért szót, majd Balogh József, Győr város polgármestere azon véleményének adott 
hangot, hogy nemcsak az egyház, hanem az egész város is gazdagodott. A Betegek világ
napján átadott intézménybe már 118-an beköltöztek, s összességében 130 idős ember 
befogadására alkalmas. A több mint 600 millió forintos beruházással létrehozott nyugdíjasház 
egy év alatt a győri önkormányzat támogatásával készült el. A telket ingyen bocsátották az

alapítvány rendelkezésére cserébe azért, hogy az áprilisban elkészülő városi nyugdíjas garzon
házukat is a Szentlélek Templom és Otthonfenntartó Alapítvány működtesse majd. Az Apor- 
iskolaközpont tőszomszédságában található épületben az 1998-as átadáskor hatvanhét egyszobás, 
tizennyolc egyszoba-hálófülkés összkomfortos lakrészt alakítottak ki. A nyugdíjasházban található 
kápohia, orvosi szoba, fodrászat és kisebb üzletek is. Emellett belső videolánc segítségével az ágy
hoz kötött emberek is bekapcsolódhatnak a szentmisékbe és egyéb ünnepi rendezvényekbe. Az 
átadó ünnepségen megjelent Szabó Sándorné és dr. Rab Károly képviselő, dr. Botos Gábor, a megyei 
közgyűlés elnöke és Sipőcz Ernő, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat győri elnöke.



Az Apor Vilmos Lelkigyakorlatos és Üdülőház

1997 tavaszán kezdődött meg Győrújbarát- 
hegy déli peremén az Apor Vilmos püspökről 
elnevezett lelkigyakorlatos és üdülőház 
építése. A ház szerkezetét a győri Integrál- H 
Rt. készítette és mint az előző építkezéseken 
is, számos lelkes ember dolgozott és 
segédkezett a megvalósulásban. Az üdülőház 
létesítéséhez Varga Ilona adományozta a 
telket, és egy külföldi szervezet volt a legfőbb 
anyagi támogató. Egyszerre 160 gyermek 
pihenhet és kapcsolódhat ki itt. Öt nagy 
hálószoba, külön szobák a tanárok számára 
és az alagsorban két klubhelyiség található 
benne. A földszinten egy összenyitható terem 
belső részében található a kápolna, amelynek 
oltárképét Patay László festőművészkészítette. 
Nyáron a gyermekek üdülését szolgálja az 
épület, ősszel és télen a felnőttek számára van 
alkalom lelkigyakorlatos elmélyülésre.

Németh Béla székesegyházi kanonok 
szentelte fel 1998. június 28-án, vasárnap 
délután az Apor Vilmos Lelkigyakorlatos 
Üdülőházat.

• 1999. november 13-án 15 órakor 
Pápai Lajos megyéspüspök szentmise 
keretében szentelte fel a Szent Anna 
Idősek Otthona kápolnáját és áldotta 
meg az új lakásokat.

• 2002. november 17-én dr. Ternyák Csaba 
érsek felszentelte az Apor-óvodát és a 
művészeti tagozat termeit. Apor püspök 
boldoggá avatásának ötéves évfordulója 
keretében az ünnepi szentmisén jelen 
volt Németh Gyula püspöki iroda
igazgató, Bóna László püspöki helynök, 
nagyprépost, Eredics Imre és dr. Schmidt 
Péter alpolgármester is. Az evengéliumot 
dr. Csóka Gáspár, a győri Czuczor Gergely 
Bencés Gimnázium igazgatója olvasta fel, a 
szentbeszédet Ternyák Csaba érsek mondta.

VPOR VILMOS LLLKK.T*KORL\TOS CDÜLÓHaZ
Épun u  Űr 20ŰO evében

A tagú nép ttkvetu MderaM Vfcrga Unna nem.
■iHu iduaunva gondos uorgut nőiéinek örökségéként 
Tervünk megvaiositasat adományaikkal segítettek 

a nemet katolikus test ver, k jouaadefcu 
emberek uemdyrs es sokoldalú támogatáséval

Kívánjuk hogv hazunkban megfordulok

talajúnak Isten kegselme es napjának sugarai 
ragvogjak be esetüket’

nos Roma. Kai

E m lé k tá b la  a  l e lk ig y a k o r la to s  h á z o n

V a r g a  I lo n a  a z  á lta la  a d o m á n y o z o t t  t e lk e n  
f e lé p ü lt  l e lk ig y a k o r la to s  h á z b a n



A  G y ő r ú jb a r á t i  I d ő s e k  H á z a

2004 tavaszán vásárolta meg a domonkos rendtől és a Magyar Katolikus 
Szeretetszolgálattól Benkovich atya által vezetett alapítvány százmillió forintért a telket 
és rajta egy félkész épületet. A megyei önkormányzat is támogatta tízmillió forinttal az 
építkezést. 2004. november végén beköltöztek az idős lakók a győrújbaráti idősek házába. 
A győrújbaráti épület egyik szárnya negyvenöt személyes átmeneti gondozóhelyként, a 
másik rész harminckét lakásos otthonként szolgálja az ország minden részéből ide érkező 
idős lakók kényelmét.

• 2005. február 12-én átadásra és felszentelésre került a tornacsarnok és a győrújbaráti 
idősek otthona újabb része.

• 2005. májusára készült el Schneider Sándor tervezésével és adományából, felesége emlékére 
a Rába-parton található csónakház és üdülő

R á b a -p a r t i  c s ó n a k h á z  é s  ü d ü lő
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