Plébániai Hírlevél
A Győri Székesegyházi Római Katolikus Plébánia és a Nagyboldogasszony Székesegyház heti hírlevele
V. évfolyam 186. szám – 2017. április 30. – Húsvét 3. vasárnapja
HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI BAZILIKÁBAN

(2017. május 1.-2017. május 7.)
___________________________________________________________________________________

Hétfő (május 1.)
Szent József, a munkás - e
645 szentmise (olvasott)
1730 rózsafüzér
1800 Apor-szentmise (énekes) (Héray András
FSO, MKPK irodaigazgató)
Kedd (május 2.)
Szent Atanáz püspök és egyháztanító - E
645 szentmise (olvasott)
1800 szentmise (énekes)
Szerda (május 3.)
Szent Fülöp és Jakab apostolok - Ü
645 szentmise (olvasott)
1800 szentmise (énekes)
Csütörtök (május 4.)
Szent Flórián vértanú - e
645 szentmise (olvasott)
1700 szentségimádás
1800 szentmise (énekes)
Péntek (május 5.) „elsőpéntek”
645 szentmise (olvasott)
1745 Jézus Szíve Litánia
1800 szentmise (énekes)
Szombat (május 6.)
645 szentmise (olvasott)
800 KÉSZ-mise
830 rózsafüzér
900 Elsőáldozók gyóntatása
1730 esküvő
1800 szentmise (énekes)
Vasárnap (május 7.)
HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA

830 ELSŐÁLDOZÁS (Belvárosi diákok)
1000 szentmise (énekes)
1100 keresztelő
1130 keresztelő
1200 szentmise (énekes)
1800 szentmise (énekes)
SZENT JÓZSEF, A MUNKÁS
Május 1-je Szent József, a munkás liturgikus
emléknapja egyházunkban. Az emléknapot XII. Pius
pápa vezette be 61 évvel ezelőtt, 1955. május 1-jén.
József, a Boldogságos Szűz jegyese, a Megváltó
nevelőapja foglalkozását tekintve ács volt –
egyszerű, kétkezi munkás. Ezért tekintünk rá úgy
mint a munkások védőszentjére. Emellett az ácsok,
a favágók, az asztalosok, a kézművesek, a
keresztény házasságok és családok, az üldözöttek és
a jó halál, valamint a katolikus egyház patrónusa.
Életéről hosszabban csak a két gyermekségtörténet
szól Máté és Lukács evangéliumában. Eszerint
József Názáretben lakott, „Dávid házából és
nemzetségéből származott” (Lk 2,4). A fiatal,
szintén dávidi származású Mária jegyese lett.
Mindkét evangélium úgy mutatja be Józsefet, mint
aki az apa helyén áll a Megváltó életében. Lukács
többször nevezi őt Jézus atyjának. Az Úr József
mellett
dolgozott,
megtanulta
tőle
az
ácsmesterséget.
Szent József a mindennapok hallgatag szentje. Nem
hagyott nekünk hátra semmilyen bölcsességet.
Csendben, hallgatva élte le életét a Megváltó
mellett. A hagyomány úgy tartja, hogy hűségéért és
„hallgatásáért” cserébe a legnagyobb ajándékot
kapta: ahogy életében, úgy halálakor is jelen voltak
Jézus és Mária. Egyetlen ember sem halt meg olyan
szépen, hogy szemei előtt voltak Isten és az Ő anyja.
www.magyarkurir.hu

SZENT ATANÁZ

HIRDETÉSEK - (2017. április 30.)

Alexandriai Szent Atanáz (görögösen Athanasziosz), 295ben született Alexandriában, keresztény szülők
gyermekeként. Ifjúkoráról nem sokat tudunk, nem tudjuk,
kiknél tanult. Írja, hogy néhány tanítója az üldöztetésben
vesztette életét. Csak több éves pusztai remetesége ismert.
Itt Remete Szent Antal vezetése alatt alakult ki kemény
jelleme. Élt-halt a tudományért, az egész szentírást fejből
tudta.

▪ Boldog Apor Vilmos püspök tiszteletére
bemutatott elsőhétfői szentmisét május 1-jén, 18:00
órai kezdettel Héray András FSO, az MKPK
irodaigazgatója mutatja be. A szentmise előtt 17:30
órától a rózsafüzért imádkozzuk.
▪ Május 4-én, csütörtökön 17:00 órakor
szentségimádási órát tartunk.
▪ Május 5-én, elsőpénteken az esti szentmise előtt
17:45-kor a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.
▪ Május 6-án, szombaton 8:00 órakor tartjuk a KÉSZ
részvételével az engesztelő fatimai szentmisét. A
szentmise után a rózsafüzért imádkozzuk.

Tudása miatt Sándor pátriárka 319-ben diakónussá
szentelte. Mint diakónus részt vett a niceai zsinaton 325ben, püspöke segítője volt Áriusz püspök ellen. A zsinat
318 püspöke ünnepélyesen elitélte Áriusz tévedését, és
ebben óriási része volt Atanáznak.
328-ban egyhangú felkiáltással alexandriai püspök lett. A
niceai egyetemes zsinat ugyan őt igazolta, de a szellemi
győzelem ellenére továbbra is politikai üldözéseknek volt
kitéve. Igaztalan vádakkal zsinat elé idézték, és hiába
bizonyult be a vádak tarthatatlansága, az öregedő
Konstantin császárt meggyőzték az ellenfelek, hogy
Atanáz békétlenséget szít. Trierbe száműzték.
50 éven keresztül, öt császár alatt küzdött az arianizmus
ellen. Emiatt öt alkalommal kellett száműzetésbe mennie,
ott összesen 17 évet töltött el. A száműzetést arra
használta, hogy ott is hirdette az isteni igazságot. Megírta
Remete Szent Antal életrajzát, híveit, akik mindvégig
hűségesen kitartottak mellette levelekkel kormányozta.
Az üldöztetések nem vették erejét, idős korában is töretlen
erővel tevékenykedett. A sok üldöztetés sem tette keserűvé
és megtorlóvá. Az igaz hit védelmének egyik legnagyobb
alakja volt. 373-ban hunyt el. Ereklyéi 750 körül
Konstantinápolyba
kerültek,
majd
1453-ban
(Konstantinápoly török kézre kerülésekor) Velencébe, a
Szentkereszt-templomba.
www.katolikus.hu

SZENT FÜLÖP és SZENT JAKAB
APOSTOLOK
Mint a többi apostol esetében, az evangéliumok és az
Apostolok Cselekedetei csak szűkösen beszélnek Fülöpről
és Jakabról is. Mind a négy apostolnévsor (Mk 3,18; Mt
10,3; Lk 6,14; ApCsel 1,13) megnevezi mindkettőjüket,
Fülöpöt az ötödik, Jakabot, Alfeus fiát a kilencedik helyen.
Szent János evangéliuma szerint (1,44; 12,21) Fülöp a két
apostoltestvérhez, Andráshoz és Péterhez hasonlóan a
Galileai-tó mellől, Betszaidából származott. A meghívás
elbeszélésén kívül Szent János még három alkalommal
emlékezik meg róla: a kenyérszaporításnál (6,5 sk.),
Jeruzsálemben, amikor a pogányok látni akarták Jézust
(12,21), és az utolsó vacsora történetében (14,8).
Későbbi hagyomány szerint Fülöp három, prófétai
tehetséggel megáldott lányával együtt a kisázsiai
Hierapoliszban élt, ott is halt meg. Az Apostolok
Cselekedeteinek elbeszélése szerint Pál Cézáreában
vendége volt Fülöp evangelizáló diákonusnak, akinek volt
négy prófétáló leánya. Ha ez a hír megbízható, akkor Fülöp
apostolt korán összetévesztették a hasonló nevű
diákonussal. Az apostol egyébként a posztó és
kalapkészítők védőszentje. Ereklyéi Konstantinápolyon át
Rómába kerültek. A Tizenkét apostol bazilikájában
tisztelik.
Jakabot, Alfeus fiát az apostolok névsorán kívül sehol sem
említi meg az Újszövetség. Kérdéses, hogy azonosítható-e
a ,,kisebb Jakabbal”, akinek anyját Márk Jézus
kereszthalálának tanúi között megnevezi (15,40). Az újabb
katolikus szentírástudomány nincs meggyőződve arról,
hogy azonos az Újszövetségben többször (Mk 6,3; ApCsel
1,14 stb.) említett Jakabbal, az ,,Úr testvérével”.
Ünnepnapjuk a római Tizenkét Apostol-templom
fölszenteléséhez kapcsolódik. Ezt a templomot 570-ben,
május 1-én szentelték föl, s ekkor ünnepelték a két
apostolt, akinek ereklyéi ide kerültek. Mivel 1955-ben
május elseje Szent József ünnepnapja lett, a legközelebbi
szabad napra, május 11-re helyezték ünnepüket. 1969-ben
ugyanilyen meggondolásból május 3-ra kerültek.

▪ Ugyanezen a napon, május 6-án, szombaton lesz a
belvárosi hittanos diákok elsőáldozás előtti
gyóntatása délelőtt 9 órától a Székesegyházban.
▪ Ugyancsak szombaton, május 6-án a fiatal felnőttek
számára szervezett hittan 19:30-kor kezdődik a
Káptalandomb 10. sz. alatt. Plébános atya szeretettel
hívja és várja a fiatalokat!
▪ Május 7-én, vasárnap 8:30-kor ünnepi szentmise
keretében lesz a belvárosi hittanos diákok
elsőáldozása a Székesegyházban.
▪ Szintén ezen a vasárnapon, május 7-én 10 órakor
lesz a Bencés templomban a horvát nemzetiségű
hívek
zarándoklata
a
győri
Könnyező
Szűzanyához. Az ünnepi szentmisét dr. Veres
András megyéspüspök celebrálja. A 14 órakor
kezdődő Mária-köszöntőt Joško Kuzmić, a
Kismartoni
Egyházmegye
horvát
nyelvű
szekciójának liturgikus referense vezeti.
▪ Ugyancsak jövő vasárnap, május 7-én Jó Pásztor
vasárnapján papi hivatásokért imádkozunk, s ezen a
napon egyházmegyénk minden templomában
gyűjtést tartunk a Szeminárium javára. Köszönjük a
kedves Híveknek az adományaikat és kérjük Önöket,
hogy imádságaikkal és az Apor Vilmos
Imaszövetséghez való csatlakozásukkal is segítsék a
papnevelés felelősségteljes feladatát!
▪ 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 szertartásokon kívül az
épületben a kivitelezők fognak dolgozni, így a
látogatók fogadása nem lehetséges a felújítás ideje
alatt. 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.
Áldott hetet kívánunk minden kedves Testvérünknek!

www.katolikus.hu
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