Plébániai Hírlevél
A Győri Székesegyházi Római Katolikus Plébánia és a Nagyboldogasszony Székesegyház heti hírlevele
V. évfolyam 182. szám – 2017. április 2. – Nagyböjt 5. vasárnapja
HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI BAZILIKÁBAN
(2017. április 3.-2017. április 9.)
______________________________________________________________________________________________________________

Hétfő (április 3.)
645 szentmise (olvasott)
1800 szentmise (énekes)
Kedd (április 4.)
Szent Izidor püspök és egyháztanító
645 szentmise (olvasott)
1800 szentmise (énekes)
Szerda (április 5.)
Ferreri Szent Vince áldozópap
645 szentmise (olvasott)
1800 szentmise (énekes)
Csütörtök (április 6.)
645 szentmise (olvasott)
1700 szentségimádás
1800 szentmise (énekes)
Péntek (április 7.)
De la Salle Szent János áldozópap
645 szentmise (olvasott)
Belvárosi hívek zarándoklata a győri Szent
Kamillus templomba, ahol a püspöki szentmise
17:30-kor kezdődik, majd utána keresztutat járunk.
Itt a Székesegyházban este nem lesz keresztút és
szentmise!
Szombat (április 8.)
645 szentmise (olvasott)
1800 szentmise (énekes)
Vasárnap (április 9.)
VIRÁGVASÁRNAP
30
8 szentmise (énekes)
1000 PÜSPÖKI SZENTMISE (énekes)
1130 keresztelő
1200 szentmise (énekes)
1800 szentmise (énekes)
SZENT IZIDOR PÜSPÖK ÉS
EGYHÁZTANÍTÓ
Izidor olyan korban élt, amikor a világ újrarendeződött.
Szüleinek korai halála után Izidor nevelését bátyja, Leander
vette kézbe, aki apátként egy kolostort vezetett. Keze alatt
Izidor kora ifjúságától megismerte a szerzetesi jámborságot
és a tudományt. Testvérének szerető, de ugyanakkor szigorú
nevelése alatt átfogó képzettségre tett szert. Fiatalon magára
öltötte a szerzetesruhát, és fölvették a kolostori közösségbe.
Különös szeretettel vonzódott a tudományokhoz. Páratlanul
gazdag könyvtárát szinte szentélynek tekintette. Előkelő
helyet foglaltak el benne a korai keresztény írók művei,
elsősorban Origenészé, aki az alexandriai iskola legnagyobb
tanítója volt. Jól ismerte a költőket, filozófusokat,
történészeket és természettudósokat. Az ókor átfogó
műveltségének birtokában volt, az antik kultúrában élt,
hogy annak kincseit megőrizze, és hasznosítsa a jelen
számára.
Könyvei közt a díszhelyet a Biblia foglalta el. A Biblia
magyarázatában Izidor szorosan követte Jeromost. Izidor új
kritikai szentíráskiadása, amely kitűnt a szöveg
tisztaságával, spanyol földön mindenütt elterjedt. Mint az
alexandriai iskola tisztelője, vonzódott az allegorikus
értelmezéshez. Főműve a Questiones in Vetus Testamentum
(Ószövetségi kérdések).
600 táján bátyjának, Leandernek utódjaként sevillai érsek
lett. Több mint harmincéves hivatali ideje alatt
megtestesítette az igazi püspök ideálját. Egyetemes
képzettsége lebilincselő ékesszólással párosult. Püspöki
programjának talán leglényegesebb pontja a papság képzése
volt.
Izidor életében a csúcspont a toledói általános spanyol
zsinat volt 633-ban, amely az egyházi jogok megőrzését és
a keresztény élet megújítását tűzte ki célul. A 62 püspök
között Izidor foglalta el az első helyet. Mindenki csodálta
benne az igazság bajnokát, a páratlan egyházatyát, a
fegyelem őrét, s a vallásos és világi tudományok
fölülmúlhatatlan ismerőjét.
A toledói zsinaton aratott diadala után fölhagyott irodalmi
munkásságával, majd teljesen a lelkipásztori munkának élve
készült a közelgő halálra. Barátian tekintett a halálra, mint
egy testvérre, és a közel nyolcvan éves bűnbánó tőle várta
Isten megváltó kegyelmét. Nem sokkal halála előtt a Szent
Vince-templomban nyilvános bűnvallomást tett. Leander és
Florentina nővére mellé temették végső nyugalomra.
A római naptárba 1722-ben vették föl az ünnepét április 4re.
részlet: www.katolikus.hu

VIRÁGVASÁRNAP, A NAGYHÉT
ÜNNEPÉLYES MEGNYITÁSA
Virágvasárnappal megkezdődik a nagyhét, amely Jézus
szenvedésén és kereszthalálán keresztül a feltámadásának
ünnepére, húsvétra vezet el minket. Virágvasárnap Jézus
Jeruzsálembe való bevonulásáról emlékezik meg a
Katolikus Egyház.
A virágvasárnapi szentmise a bevonulásra emlékező
körmenettel kezdődik, melynek során a hívek
pálmaágakkal és barkákkal köszöntik a templomba
bevonuló papot és kíséretét, ahogy egykor a jeruzsálemiek
is hódoltak Krisztus előtt. Sokan a nép közül ruhájukat
terítették az útra, mások ágakat törtek a fákról, s eléje
szórták: „Hozsanna Dávid fiának! Áldott, ki az Úr nevében
jön! Hozsanna a magasságban!” (Mt 21, 8). A
virágvasárnapi liturgia része az a körmenethez szorosan
kapcsolódó szertartás, amelynek során a hívek által hozott
barkákat a pap megáldja: „Mindenható, örök Isten,
szenteld meg áldásoddal ezeket az ágakat, hogy mi, akik
most örvendezve lépünk Krisztus Király nyomába, őáltala
egykor az örök Jeruzsálembe is eljussunk.”
Egyházunk liturgiája tehát megjeleníti e nagy nap
eseményeit. Elsősorban azért, hogy megemlékezzenek
arról, amit az Üdvözítő Jézus minden ember lelki
üdvösségéért tett. Másodsorban azért, mert Krisztus
minden embert maga köré szeretne gyűjteni e
bevonuláskor. A hívek lélekben bekapcsolódnak és Jézust
kísérik az úton és megilletődött lélekkel ajánlják fel szívük
dicsérő énekét. „Hirdessék a zöldellő ágak és a virágok, /
hogy megváltó Királyunk, Jézus Krisztus / harcba szállt a
halál fejedelmével, a Sátánnal, / és legyőzte őt saját halála
által. / Kiáltsák az olajfaágak szó nélkül is, / hogy Jézusban
az isteni irgalom és gyógyítás kenete az egész emberiségre
kiáradt.”
Ez a vasárnap az Úr szenvedésének vasárnapja néven
ismert
a
liturgiában
és
hallhatjuk
Krisztus
szenvedéstörténetét, a passiót. Az egyház a liturgiában azt
a hitét fejezi ki, hogy a dicsőséges bevonulás kezdete
annak az eseménysornak, amely Jézus szenvedésével és
halálával folytatódik, majd feltámadásával teljesedik be,
ezáltal megvalósítva a megváltást, amely az emberek
számára az örök életet hozta el. Jézus feltámadása a
feltámadás és az örök élet reményét táplálja minden
hívőben.
www.magyarkurir.hu

FERRERI SZENT VINCE ÁLDOZÓPAP
Vince 1350 táján született Valenciában. 1367-ben belépett
a domonkos rendbe. Leridában és Barcelonában tanult,
aztán Valenciában tanított. A káptalan prépostja, Luna
Péter megismerte és nagyra értékelte, később pappá is
szentelte. Vincét nagyra becsülték tudománya, a betegek
iránti részvéte, okos tanácsai és példás életmódja miatt.
Irodalmi tevékenységet is kifejtett: prédikációkat, néhány
értekezést meg egy lelkiéletről szóló tanulmányt
tulajdonítanak neki. Amikor Luna Péter 1390-ben az
avignoni pápa legátusaként járt Valenciában, sikerült a
római pápa ellenében VII. Kelemen pápa hívének
megnyernie Vincét, ki közben már megbecsült szónok lett.
A legátus kíséretében Vince közelebbről megismerhette
számos vidék lelkiállapotát és erkölcsi viszonyait. Lelke
mélyéig átérezte, hogy mekkora szükség van az Egyház
egységére és az erkölcsök javulására. Amikor Luna Péter
XIII. Benedek néven avignoni pápa lett, udvarába hívta és
rábízta a kúria gyóntatását. Vince vállalta a munkát, de a
fölkínált egyházi méltóságokat visszautasította.
1399-ben úgy érezte Vince, hogy egy súlyos betegségéből
csodálatosan gyógyult föl. Annak jelét látta ebben, hogy
ezután kizárólag az igehirdetésnek kell élnie. 1399.
november 22-én elhagyta Avignont. Első prédikációs útja
Marseilles-en keresztül, a Riviera mentén Lombardiába
vezetett, azután 1403-ban Savoyába, Genfbe, Lausanneba, Fribourgba és Lyonba. 1408-ban Montpellier-ben,
1409-ben Barcelonában prédikált.
A spanyol királyságok uralkodói jó viszonyt tartottak fenn
az aszkéta szónokkal, és támogatták fáradozásait. XIII.
Benedek már 1413-ban békeközvetítőnek akarta
fölhasználni. (folyt.)

HIRDETÉSEK - (2017. április 2.)
▪
Április
6-án,
csütörtökön
17:00
órakor
szentségimádási órát tartunk.
▪ Április 7-én, pénteken a belvárosi plébánia hívei
zarándokolnak a győri Szent Kamillus templomba.
17:30-kor püspöki szentmise kezdődik, majd utána
hétstációs keresztutat járunk a Kálvária-dombig. Ezen
a pénteken a Székesegyházban este nem lesz keresztút
és szentmise! Megyéspüspök úr és plébános atya
szeretettel hívja és várja a kedves Híveket a közös
zarándoklatra!
▪ Április 9-én, Virágvasárnap 10:00 órakor ünnepi
püspöki szentmise lesz, melyen a Bazilika Palestrina
Kórusa énekel.
▪ Az elmúlt két hét egyik legfontosabb eseménye, hogy a
Székesegyház
építőmesteri
munkálataira
a
közbeszerzési eljárásban eredmény született, a
munkákat a budapesti BAU-VIP Kft. nyerte el. A
kivitelezővel az organizáció, az építés-szervezés
egyeztetését már megkezdtük. A munkák várhatóan fél
évet vesznek majd igénybe. A múlt héten a Mária oltár
restaurálásával kapcsolatosan is történt előrelépés,
március 21-én szakmai zsűri véleményezte a
restaurátorok munkáját úgy a helyszínen, mint a
restaurátorok műhelyében. Örömmel tudatom, hogy a
zsűri és a jelenlevő szakmai stáb is elfogadta a látottakat,
a kutatási eredményeket (melynek során a restaurátorok
többek között feltárták az aranyozott szobrok
festékrétegeit), és jóváhagyta a munkálatok folytatását.
▪ A Nagyheti szertartások rendjéről a következő héten
tájékoztatjuk a kedves Híveket!
▪ Végezetül megyéspüspök úr köriratát közöljük:
„Mint ismeretes, az Országgyűlés március 7-i ülésnapján
úgy döntött, hogy az idei évtől hazánkban Nagypéntek
is munkaszüneti nap lesz. Mivel így híveink is jobban
átélhetik a megváltás óráját, elrendelem, hogy mostantól
minden Nagypénteken egyházmegyénk minden
templomában Urunk szenvedésének szertartása
délután 3 órakor kezdődjön a liturgikus előírásoknak
megfelelően. A kedves Híveknek áldott húsvéti
készületet kívánva, magamat imáikba ajánlom.
Tisztelettel: dr. Veres András megyéspüspök
(folyt.) Vince fáradhatatlanul hirdette Isten igéjét. 1415-ben
nyíltan legatus a latere Christinek (Krisztus személyes
követének) nevezte magát annak mintájára, ahogy a pápák ,,a
latere” (szó szerint: ,,oldaluk mellől” küldött) legátusokat
szoktak küldeni személyes képviseletükre. 1416. január 6-án
ő hirdette ki Perpignanban, hogy Aragónia, Kasztília és
Navarra királyai megtagadják az engedelmességet XIII.
Benedektől. Ezzel spanyol oldalról megnyílt az út a
konstanzi zsinat egységpápája előtt. Noha biztosan nehezére
esett Vincének az elfordulás XIII. Benedektől, az egész
egyház javát előbbre helyezte, mint az avignoni pápához való
ragaszkodást.
Amikor a toulouse-i érsek azt tanácsolta neki, hogy
mérsékelje önmegtagadásait, azt válaszolta, hogy nem
könnyű abbahagyni egy hosszan gyakorolt szokást.
Képes volt az embereket beszédeivel órákon át lekötni.
Fáradhatatlanul folytatta apostoli útjait, gyakran szamáron
ülve. Valenciai nyelvét a latin nyelvű országokban mindenütt
megértették. Élete utolsó éveiben a francia nyelvet is
használta. Amikor megérkezett egy településbe vagy
városba, ünnepélyes fogadtatást rendeztek számára.
Működése a bretagne-i Vannes-ban ért véget. 1419-ben még
megtartotta a nagyböjti beszédeket. Amikor testi erejének
hanyatlását érezte, elbúcsúzott a burgundi hercegnőtől, aki őt
mélységesen tisztelte. Még egyszer megáldotta szeretett
betegeit, nagy áhítattal fogadta a végső szentségeket, és
hálásan vette az V. Márton pápa által neki küldött teljes
búcsút. Fölolvastatta az Üdvözítő szenvedésének történetét,
összekulcsolta kezét és megcsókolta a feszületet, azután
meghalt. Szent boldogság ömlött el arcán. 1419. április 5-e
volt. Holttestét a vannes-i püspöki templomba vitték és ott
temették el. 1455-ben III. Callistus pápa Ferreri Vince
prédikáló testvért fölvette a szentek sorába.
Ferreri Vince mint a 15. század egyik leghatalmasabb bűnbánatot hirdető - prédikátora vonult be az Egyház
történetébe.
Ünnepét 1667-ben vették föl a római naptárba, április 5-re.
részlet: www.katolikus.hu
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