Plébániai Hírlevél
A Győri Székesegyházi Római Katolikus Plébánia és a Nagyboldogasszony Székesegyház heti hírlevele
V. évfolyam 187. szám – 2017. május 7. – Húsvét 4. vasárnapja
HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI BAZILIKÁBAN

(2017. május 8. - 2017. május 14.)

A Fatimai Boldogságos Szűz Mária

___________________________________________________________________________________

Hétfő (május 8.)
645 szentmise (olvasott)
1400 temetés
1700 rózsafüzér
1745 Lorettói Litánia
1800 szentmise
Kedd (május 9.)
645 szentmise (olvasott)
1700 rózsafüzér
1745 Lorettói Litánia
1800 szentmise (énekes)
Szerda (május 10.)
645 szentmise (olvasott)
1700 rózsafüzér
1745 Lorettói Litánia
1800 szentmise (énekes)
Csütörtök (május 11.)
Boldog Salkaházi Sára szűz és vértanú - e
645 szentmise (olvasott)
1700 rózsafüzér
1745 Lorettói Litánia
1800 szentmise (énekes)
Péntek (május 12.)
Szent Néreusz és Szent Achilleusz vértanúk - e
Szent Pongrác vértanú - e

645 szentmise (olvasott)
1700 rózsafüzér
1745 Lorettói Litánia
1800 szentmise (énekes)
Szombat (május 13.)
A Fatimai Boldogságos Szűz Mária - e
645 szentmise (olvasott)
1130 rózsafüzér
1200 Fatimai szentmise (énekes) (Havassy
Bálint tatai plébános)
1700 esküvő
1745 Lorettói Litánia
1800 szentmise (énekes)
Vasárnap (május 14.)
HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA

830 szentmise (énekes)
1000 szentmise (énekes)
1130 keresztelő
1200 szentmise (énekes)
1800 szentmise (énekes)

Boldog Salkaházi Sára
Salkaházi Sára 1899. május 11-én született Kassán.
Eredeti neve: Schalkház Sarolta Klotild volt.
Tanítónői oklevelet szerzett, de csak egy évig
tanított. Könyvkötőnek tanult, majd húga
kalapüzletében dolgozott. Emellett újságíró, író és
lapszerkesztő volt. A nagy társadalmi különbségekre
nagy szociális érzékenységgel igyekezett válaszolni
publikációival, valamint a lányokat és asszonyokat
érintő szervezőmunkájával.
1926-ban jelent meg első novelláskötete Fekete
furulya címmel.
1922–23-ban
néhány
hónapig
eljegyzett
menyasszony volt, azonban szívében már éledező
hivatása felé fordult.
1927-ben ismerkedett meg a Kassán letelepedő
szociális testvérekkel. Elvégezte az általuk
szervezett szociális és népjóléti tanfolyamot, és
lélekben egyre közelebb került a Magyarországon
Slachta Margit által 1923-ban alapított Szociális
Testvérek Társasága szelleméhez.
(folytatás a jobb hasábon)

1917. május 13-án egy Cova da Iria („Béke völgye”)
nevű helyen, a portugáliai Fatima közelében három
pásztorgyermek, a tízéves Lúcia Santos és
unokatestvérei, a kilencéves Francisco és a hétéves
Jacinta Marto egy asszonyt pillantottak meg, aki
ragyogóbb volt, mint a Nap.
Az Asszony imádságra buzdította a gyerekeket, és
arra kérte őket, hogy minden hónap 13-án jöjjenek
el Cova da Iriába. A gyermekek teljesítették a kérést,
és június, július, szeptember és október 13-án ismét
megjelent nekik a Szent Szűz. (Augusztusban 19-én
történt a jelenés, mivel 13-án a gyermekeket
kihallgatás miatt fogva tartották.)
A júliusi jelenés alkalmával a gyerekeknek
látomásban volt részük a pokolról. A Szűzanya
ekkor kérte először, hogy ajánlják fel Oroszországot
az ő Szeplőtelen Szívének. E fölajánlást XII. Pius
végezte el 1942-ben, majd VI. Pál 1964-ben
megismételte.
A jelenések híre gyorsan terjedt, és az utolsó
alkalommal, 1917. október 13-án mintegy 70 ezer
ember volt jelen Cova da Iriában. Ekkor történt a
híres napcsoda: a nap megnagyobbodott, forogni
kezdett, majd úgy tűnt, rázuhan a földre.
A jelenések során a Szűzanya titkokat bízott a
pásztorgyerekekre. Lúcia nővér sokáig nem beszélt
ezekről, majd az 1940-es években püspöke
utasítására leírta a titkokat.
A három titok közül az első a pokol látomása és
azoknak a büntetéseknek a jövendölése, melyek a
világra várnak, ha nem hallgat Mária intésére; a
második titok Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletének
kinyilatkoztatása, mely reménycsillag a világ békéje
és a lelkek üdvössége számára. E titkokat 1942-ben
hozták nyilvánosságra.
A harmadik titkot Lúcia nővér 1959-ben egy zárt
borítékban eljuttatta XXIII. János pápának, aki
elolvasása után úgy döntött, hogy nem tárja fel
annak tartalmát. Nyilvánosságra hozataláról II.
János Pál pápa határozott 2000-ben.
Részlet a titokból: „[...] láttunk egy fehérbe öltözött
püspököt, akiről úgy éreztük, hogy ő a Szentatya.
[…] ment botladozó léptekkel […], fölérve a hegy
tetejére, térdre borult a nagy kereszt lábánál, és egy
csoport katona lőfegyverekkel és nyíllal tüzelve rá,
megölte őt.”
II. János Pál ellen 1981. május 13-án követtek el
merényletet a Szent Péter téren. A fatimai jelenések
első napja és a merénylet időpontja közti
egybeeséssel kapcsolatban így nyilatkozott: „Nem
tudom, ki adta a fegyvert a gyilkos kezébe, de azt
tudom, hogy ki térítette el a golyót, egy láthatatlan
kéz, egy anyai kéz irányította.”
A Szűzanya kérésének eleget téve II. János Pál pápa
1984-ben felajánlotta Mária Szeplőtelen Szívének
az emberiséget.
Francisco és Jacinta gyermekként hunytak el 1919ben és 1920-ban, II. János Pál pápa 2000. május 13án avatta őket boldoggá Fatimában. Liturgikus
ünnepük: február 20.
Lúcia nővér 2015. február 13-án hunyt el.
Fatima Lourdes mellett a világ legnagyobb Máriakegyhelye, évente milliók zarándokolnak ide. A
Szűzanya jelenéseinek helyén 1918-ban kápolnát
építettek. Ezt követően lelkigyakorlatos ház és
kórház létesült a völgyben. A bazilika építését 1928ban kezdték. A szentély előtti nagy teret 1951-ben
alakították ki.
www.magyarkurir.hu

HIRDETÉSEK - (2017. május 7.)
▪ Májusban, a Szűzanya hónapjában minden esti
szentmise előtt 17:00 órakor rózsafüzért, majd 17:45kor a Lorettói litániát énekeljük. Szeretettel hívjuk és
várjuk a kedves Híveket!
▪ A plébániánk által indított bibliaóra május 12-én,
pénteken 19:00 órakor kezdődik a Kántorképző
épületében (Káptalandomb 10.). Szeretettel hívjuk és
várjuk az érdeklődőket!
▪ Május 13-án, szombaton déli 12:00 órakor tartjuk a
fatimai szentmisét, az 1917. május 13-án kezdődő
jelenések
centenáriumán.
A
szentmisét
és
szentbeszédet Havassy Bálint tatai plébános mondja. A
szentmise előtt 11:30 órától a rózsafüzért imádkozzuk
közösen.
▪ Felhívjuk a kedves Hívek figyelmét, hogy ha már a
NAV elkészítette, vagy beadták adóbevallásukat, de
még nem rendelkeztek az 1% felajánlásáról, ezt a
bevallástól függetlenül is megtehetik az úgynevezett
EGYSZA nyomtatvány kitöltésével, amelyet az
adóhatósághoz legkésőbb május 22-ig kell eljuttatni.
▪ Mint ahogyan azt a kedves Hívek is láthatják, a
restaurálás alatt álló padok helyett székeket helyeztünk
el a templomban. Jövő héten a maradék padokat és
stallumokat is elszállítják. A padlóburkolat felszedése
hamarosan megkezdődik, amint az építészek aláírják az
ehhez szükséges szerződést és megállapodást.
▪ Ma, anyák napján imádkozzunk minden élő és elhunyt
édesanyáért, a mi égi Édesanyánk, Szűz Mária
közbenjárásával!
(folyt.) A budapesti anyaházban ugyan kissé furcsállták
modern, fesztelen életmódját, amihez hozzátartozott a
cigarettázás is, de nem vágták el útját a közösséghez. Sára
belátta, hogy változnia, bizonyítania kell, s kemény
küzdelmek árán rövid időn belül leszokott a
dohányzásról és az újságírói élet kínálta „szabadságról”,
hogy az Istennek adott lélek belső szabadságának új
távlatokat nyitó útjára léphessen.
1929-ben lépett be az ősi szerzetesi eszményt modern
formában követő Szociális Testvérek Társaságába. Első
fogadalmát 1930-ban tette. Először Kassán szervezte
meg a Karitász munkáját. Majd 1932 őszén áthelyezték
Komáromba, ahol szintén a Karitász tevékenységét
irányította, emellett gyermekkonyhára felügyelt, heti
huszonhat órában hitoktatást tartott, szerkesztette a
Katholikus Nő című folyóiratot, kegytárgyüzletet
vezetett, felügyelt a szegények menházában, és
családokat látogatott.
1940 pünkösdjén örökfogadalmat tett. Jelmondata:
„Alleluja! Ecce ego, mitte me!” (Íme itt vagyok, engem
küldj!) Nevét 1942-ben – amikor a németbarátság miatt
sokan visszavették eredeti német nevüket –, Salkaházira
magyarosította.
1944. december 27-én a nyilasok körülzárták a Bokréta
utcai munkásnőotthont, amely Sára testvér vezetése alatt
állt. Zsidók után kutattak, s négy gyanús személyt,
valamint Bernovits Vilma hitoktatónőt őrizetbe vették.
Sára testvér éppen nem tartózkodott a házban, csak
végszóra érkezett meg. Elkerülhette volna a
letartóztatást, de nem tette meg. Mint az otthon felelős
vezetőjét őt is elhurcolták, s egy szemtanú szerint még
aznap este mind a hatukat – mezítelenre vetkőztetve – a
jeges Dunába lőtték a Szabadság híd lábánál. A kivégzés
előtti percben Sára testvér gyilkosai felé fordulva
letérdepelt, és égre emelt tekintettel nagy keresztet vetett
magára. Isten elfogadta életfelajánlását, életáldozata
betejesedett.
Hősies embermentő tevékenységéért a jeruzsálemi Jad
Vasem intézet 1972-ben felvette a Világ Igazai közé. A
Magyar Köztársaság belügyminisztere 1996-ban bátor
magatartása és helytállása elismeréséül posztumusz
Bátorság érdemjelet adományozott Sára testvérnek.
Boldoggá avatási eljárását a Szociális Testvérek
Társasága 1996 végén kezdeményezte, lefolytatását a
Szentszék 1997 januárjában engedélyezte. Boldoggá
avatási dekrétumát 2006. április 28-án írta alá XVI.
Benedek pápa, az ünnepélyes kihirdetésére pedig 2006.
szeptember 17-én került sor a budapesti Szent Istvánbazilika előtti téren.
részlet: www.magyarkurir.hu
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