Plébániai Hírlevél
A Győri Székesegyházi Római Katolikus Plébánia és a Nagyboldogasszony Székesegyház heti hírlevele
V. évfolyam 185. szám – 2017. április 23. – Húsvét 2. vasárnapja
HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI BAZILIKÁBAN

(2017. április 24.-2017. április 30.)
___________________________________________________________________________________

Hétfő (április 24.)
Szent György vértanú - e
Sigmaringeni Szent Fidél áldozópap és vértanú - e

645 szentmise (olvasott)
1800 szentmise (énekes)
Kedd (április 25.)
Szent Márk evangélista - Ü

645 szentmise (olvasott)
1800 szentmise (énekes)
Szerda (április 26.)
645 szentmise (olvasott)
1800 szentmise (énekes)
Csütörtök (április 27.)
645 szentmise (olvasott)
1800 szentmise (énekes)
Péntek (április 28.)
Chanel Szent Péter áldozópap és vértanú - e
Montforti Grignion Szent Lajos Mária áldozópap - e

645 szentmise (olvasott)
1400 temetés
1515 gyászmise
1800 szentmise (énekes)
Szombat (április 29.)
Sienai Szent Katalin szűz és egyháztanító,
Európa társvédőszentje - Ü

645 szentmise (olvasott)
1800 szentmise (énekes)
Vasárnap (április 30.)
HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA

830 szentmise (énekes)
1000 szentmise (énekes)
1100 keresztelő
1200 szentmise (énekes)
1800 szentmise (énekes)
SZENT GYÖRGY VÉRTANÚ LEGENDÁJA
,,Silena városa közelében volt egy tó, s abban lakott egy
mérges sárkány. Már többször megfutamította a népet,
amikor fegyveresen ellene vonult. Így hát a polgárok
naponta két juhot adtak neki. Amikor a juhok
megfogyatkoztak, megegyeztek, hogy naponta egy
embert áldoznak a szörnynek. Sorsot vetettek, mely alól
senki sem vonhatta ki magát. Amikor már a városnak
szinte minden ifja és leánya áldozatul esett, történt,
hogy a sors a király leányára esett. A király jajveszékelt
és megkísérelte, hogy leányát megóvja a nyomorúságos
haláltól. A nép pedig rettegett, hogy mindnyájukat
megöli a sárkány.
Könnyezve ment a leány a tóhoz. És akkor Szent
György arra jött lóháton. Megkérdezte, mi baja van. A
lány így válaszolt: „Jó ifjú, szállj gyorsan lovadra, és
sietve fuss el innen!” - és elbeszélt neki mindent. Ő
pedig ezt mondta: „Ne félj, segíteni fogok rajtad
Krisztus nevében.” Még beszéltek, amikor a sárkány
kiemelte fejét a tóból. A leány reszketett a félelemtől,
György azonban lovára pattant, keresztet vetett magára,
és szembelovagolt a sárkánnyal, amely rárontott.
György nagy erővel megforgatta lándzsáját, Istennek
ajánlotta magát, és olyan súlyos csapást mért a
sárkányra, hogy az a földre zuhant. Akkor
megparancsolta a leánynak, hogy a sárkány övét kösse
a nyakára és vezesse be a városba. Az megtette és a
sárkány úgy ment utána, mint egy szelíd kutya. A
városban a nép rettenetesen megijedt, de György így
szólt hozzájuk: „Ne rettegjetek, mert az Úristen küldött
hozzátok, hogy megszabadítsalak benneteket ettől a
sárkánytól. Ezért higgyetek Krisztusban, és
keresztelkedjetek meg, akkor megölöm ezt a sárkányt.”
Így hát a király és a nép megkeresztelkedett, György
pedig kihúzta kardját, és megölte a sárkányt.
Ugyanazon a helyen szép templomot építettek, és az
oltárnál élő forrás fakadt, amely meggyógyított minden
beteget, aki csak ivott belőle.”
www.katolikus.hu

SIENAI SZENT KATALIN

HIRDETÉSEK - (2017. április 23.)

Katalin az itáliai Sienában született 1347. március 25-én.
Szent Katalin életrajzát gyóntatója és lelkivezetője, Capuai
Boldog Rajmund domonkos szerzetes és Katalin
tanítványa, Tommaso Caffarini írták meg.
Katalin szülei, a sienai Benincasa Jakab kelmefestő mester
és felesége, Lapa asszony huszonharmadik gyermeke volt.
Már három éves korában rendkívüli jámborság jellemezte,
hat évesen élte át első misztikus élményét: a házuk
közelében lévő domonkos templom fölött megjelent neki
Krisztus főpapi ruhában, a kíséretét Szent Péter, Szent Pál
és Szent János evangélista alkották. Ezután a látomás után
a lány megváltozott. Felnőttesen komoly lett, imádságos
élete elmélyült, és minden emberi segítség nélkül, a
Szentlélek irányításával elkezdte gyakorolni a régi remeték
vezeklését, böjtjét, imádságait. Egy év múlva tisztasági
fogadalmat tett.
Katalin alázatból nem lépett kolostorba és nem is lett soha
apáca. A Sienában élő domonkos harmadrendi nővérek
(mantelláták) között akarta szolgálni Isten dicsőségét és
felebarátai üdvösségét. A nővérek azonban elutasították a
kérelmét azzal, hogy ők csak özvegyeket vesznek föl, a
fiatal lányoktól félnek, mert botrányt hozhatnak rájuk.
Katalin ennek ellenére, mivel egy látomásban Szent
Domonkostól ígéretet kapott, hogy magára öltheti a
Bűnbánó Nővérek ruháját, változatlanul kitartott kérése
mellett, s végül 1363-ban befogadták a nővérek.
Egy beteg ápolása során hősies önuralomról és türelemről
tett tanúságot. Ezt követően éjszaka megjelent előtte
Krisztus, és két koronát kínált neki: egy tövisből fontat és
egy ékes aranykoronát, s megkérdezte, melyiket akarja
választani erre az életre. A másikat az égben fogja viselni.
Katalin akkor az izzó szeretet hevében kikapta az Úr
kezéből a töviskoronát, és fejére tette. A tövisek fájdalmát
még hosszú ideig érezte.
1375. április 1-jén Pisában a szent megkapta a stigmákat,
melyek Katalin kérésére láthatatlanok maradtak.
Az 1379-es év levelezéssel, tárgyalásokkal, sok-sok
vezekléssel és imádsággal telt a pápa közelében. 1380
nagyböjtjére Katalin fekvő beteg lett.
1380. április 29-én hunyt el Rómában.
II. Pius pápa avatta szentté 1461. június 29-én. 1939-ben
lett Itália védőszentje Assisi Szent Ferenccel együtt, 1970ben pedig Avilai Szent Terézzel együtt egyházdoktorrá
avatták. Szent II. János Pál pápa 1999-ben Svéd Szent
Brigittával és Edith Steinnel együtt Európa
társvédőszentjévé nyilvánította.

▪ Április 25-én, kedden 18 órai kezdettel a KÉSZ
győri csoportjának meghívására Dr. Lukácsi Zoltán,
a Győri Hittudományi Főiskola rektora tart előadást
„Szent László koponya ereklyéje – a legújabb
kutatások fényében” címmel a Széchenyi István
Egyetem Apáczai Csere János Kar Dr. Barsi Ernő
Termében. Minden érdeklődőt szeretettel hívnak a
szervezők!

részlet: www.magyarkurir.hu

SZENT MÁRK EVANGÉLISTA
A hagyomány Márkot az alexandriai egyház alapítójaként
és vértanújaként tiszteli. Ő volt a város első püspöke, és
valószínűleg Traianus császár idejében (98–117)
szenvedett vértanúságot. Velencei kereskedők 828-ban
megszerezték ereklyéit, és az arabok pusztítása elől
Velencébe vitték. Ettől kezdve Szent Márk Velence
védőszentje.
Ünnepét a keleti egyház kezdettől fogva, Róma pedig a 11.
századtól április 25-én üli meg. Márk evangélista
ikonográfiai attribútuma a szárnyas oroszlán.
részlet: www.magyarkurir.hu

„Istenünk, aki Szent Fidélt arra méltattad, hogy
szeretetedben lángra gyúlva a hit terjesztéséért
elnyerje a vértanúság pálmáját, kérünk, az ő
közbenjárására engedd, hogy a szeretetben
gyökeret verjünk, és mi is megismerhessük Krisztus
föltámadásának erejét!”

▪ Április 26-án, szerdán 18:00 órakor Varga Józsefné
dr. Horváth Mária szakigazgató asszony tartja a
Hitünk és Életünk Szabadegyetem következő
előadását a Győri Hittudományi Főiskolán, „Aki
zarándokol, jó úton van” címmel. Szeretettel várnak
minden érdeklődőt!
▪ Köszönjük mindazoknak, akik már az esztendő első
negyedévében
rendezték
egyházközségi
hozzájárulásukat, ezzel is támogatva plébániánk és
templomunk fenntartását! Az úgynevezett „egyházi
adó” befizetésére mindig van lehetőség a plébánia
hivatali óráiban, vagy a bejáratoknál kihelyezett sárga
csekken keresztül, mely közvetlen egyházközségünk
számlájára érkezik. Köszönjük!
▪ A magyar állampolgárok május 22-ig
rendelkezhetnek adójuk kétszer egy százalékáról.
Az 1 %-os támogatás, akár a nulla összegről szóló
rendelkezés is rendkívül értékes, mert az állam a
nyilatkozók számának arányában ad kiegészítést az
Egyháznak úgy, hogy ez nem kerül külön pénzébe a
híveknek. Kérjük a kedves Testvéreket, hogy adójuk
első egy százalékát ajánlják fel a Magyar Katolikus
Egyház, második egy százalékát pedig pl. a
Székesegyház Palestrina Kórusa javára! Abban az
esetben is tegyék meg felajánlásukat, ha személyi
jövedelemadójuk bizonyos kedvezmények miatt nulla
forint (pl. családi adókedvezmény), mert a „nullás”
bevallás is számít! Minden az egyházmegyék részéről
a plébániáknak nyújtott anyagi támogatás jelentős
részét az 1%-os felajánlások révén kapott összeg teszi
ki. A technikai számot tartalmazó értesítő a
bejáratoknál megtalálható. Hálásan köszönjük
támogatásukat!
▪ A Székesegyház felújításával kapcsolatosan
megkezdődtek az előzetes kooperációk annak
érdekében, hogy az elkövetkezendő fél év munkálatai
a lehető leggördülékenyebb módon folyhassanak. A
padok
szétszedése,
eltávolítása
restaurátori
felügyelet
és
szakmai
útmutatás
mellett
megkezdődött, a bútorokat raktárakban fogjuk tárolni
a felújítás idején, a munka végére a stallumok
kivételével visszakerülnek a helyükre, bennük új
fűtési rendszerrel. A teljes szétszedés kb. két hét
alatt fog teljesen befejeződni. A Mária oltár
restaurálása a helyszínen és a restaurátor
műhelyekben folyamatos. A Székesegyházban az
építőmesteri munkákat követően további (kevesebb
kellemetlenséggel járó) restaurálási munka fog folyni,
ezek előkészítése is megkezdődött. A jelenlegi
felújítás idején a padok és stallumok helyett
székeket fogunk elhelyezni annak érdekében, hogy a
szertartásokon ne kelljen mindenkinek végig állnia. A
munkálatok idejére kis táblákkal, feliratokkal fogjuk
jelezni, hogy a szentmisékre, szertartásokra
érkezőknek melyik bejáratot lehet majd használni, ezt
kérjük, szíveskedjenek figyelembe venni. A jelenlegi
padlóburkolat
eltávolítása
hamarosan
megkezdődik, kérjük, hogy a templomba érkezve az
elzárt területekre ne menjenek majd be. A szentmisék
a következő néhány hétben még a főhajóban, később
pedig átmenetileg előreláthatóan a Szent István
hajóban lesznek megtartva. Hálásan köszönjük
türelmüket, megértésüket és főképp imádságaikat!
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