Plébániai Hírlevél
A Győri Székesegyházi Római Katolikus Plébánia heti hírlevele
V. évfolyam 188. szám – 2017. május 14. – Húsvét 5. vasárnapja
HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI
SZÉKESEGYHÁZI PLÉBÁNIA TERÜLETÉN
(BELVÁROS)
(MAGYAR ISPITA TEMPLOM (Hé-Szo)
ORSOLYITA TEMPLOM (Vasárnap)

(2017. május 15. - 2017. május 21.)
___________________________________________________________________________________

Hétfő (május 15.)
645 szentmise (olvasott)
1700 rózsafüzér
1745 Lorettói Litánia
1800 szentmise
Kedd (május 16.)
Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú - e

645

szentmise (olvasott)
1700 rózsafüzér
1745 Lorettói Litánia
1800 szentmise (énekes)
Szerda (május 17.)
645 szentmise (olvasott)
1700 rózsafüzér
1745 Lorettói Litánia
1800 szentmise (énekes)
Csütörtök (május 18.)
Szent I. János pápa és vértanú - e
645 szentmise (olvasott)
1700 rózsafüzér
1745 Lorettói Litánia
1800 szentmise (énekes)
Péntek (május 19.)
645 szentmise (olvasott)
1700 rózsafüzér
1745 Lorettói Litánia
1800 szentmise (énekes)
Szombat (május 20.)
Sienai Szent Bernardin áldozópap - e
645 szentmise (olvasott)
1700 esküvő (Orsolyita templom)
1700 rózsafüzér
1745 Lorettói Litánia
1800 szentmise (énekes)
Vasárnap (május 21.)
Orsolyita templom
HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA

830 szentmise (énekes)
1000 PÜSPÖKI SZENTMISE (XV. Szeretet
napok) (énekes)
1200 szentmise (énekes)
1300 keresztelő
1800 szentmise (énekes)
SZENT I. JÁNOS PÁPA

Római hagyomány szerint János Toszkánából
származott és 523. augusztus 13-án lett Hormisdas pápa
utóda. A római birodalom szétesése után a birodalom
két felén két uralkodó kormányzott. A két egyház is
ellentétben állt egymással. Nyugaton az arianizmus
terjeszkedett, keleten a katolikusokat támogatták. A
nyugaton uralkodó ariánus Teodorik keleti gót király
kérésére János pápa Konstantinápolyba utazott I.
Jusztinusz (Jusztinian) császárhoz közvetítés céljából.
Konstantinápolyban a nép is és a császár is tisztelettel
és nagyon ünnepélyesen fogadták Jánost.
A pápa mindenben megegyezett a császárral, az
ariánusok elleni rendeleteket is visszavonták, így
utazott vissza Rómába. Ám a jószolgálati próbálkozást
az elégedetlen és gyanakvó király börtönbüntetéssel
viszonozta. A nyirkos és sötét börtönben a pápát
éheztették. Néhány nap múlva, 526. május 18-án a pápa
a börtönben meghalt.
Az egyház vértanúnak tekinti a pápát. Halála napjára
1969-ben került az ünnepe.
részlet: www.katolikus.hu

NEPOMUKI SZENT JÁNOS
Nepomuki Szent János (csehül Svatý Jan
Nepomucký) 1340 és 1350 között született a kicsiny
Pomuk (ma Nepomuk) helységben, DélCsehországban; német-cseh származású, szegény
szülők gyermekeként. 1369-ben császári jegyző lett
a prágai érseki kancellárián. 1380-ban szentelték
pappá. Jogot tanult Prágában, majd a páduai
egyetemen. Itt lett 1387-ben az egyházjog doktora.
Jogi tanulmányainak befejezése után gyorsan haladt
fölfelé az egyházi hierarchiában. 1389-ben Johann
von Jenstein prágai érsek kinevezte általános
helynökévé. Mint egyházi méltóságot és jelentős
szónokot egész Prága ismerte és szerette Jánost.
IV. Vencel király felesége őt választotta
gyóntatójául. A király kezdetben igazságos és
jóakaratú uralkodó volt, de egy sikertelen mérgezési
kísérlet után bizalmatlanná vált. Meg akarta tudni,
miket szokott gyónni a felesége; mivel azonban
János
nem
volt
hajlandó
megmondani,
megkínoztatta és a Moldva folyóba dobatta. Egy
csodás fényjelenség jelezte a királynénak, hol
keressék a holttestet – szerepel legendájában. Egy
másik forrás szerint a Moldva olyannyira leapadt,
hogy megtalálhassák. János holttestét az érsek a
prágai Szent Vitus-székesegyházban helyeztette
örök nyugalomra.
Vértanúságának híre hamar elterjedt. Szenttéavatási
eljárását már a XVI. században elindították, de csak
1729-ben fejezték be. Nem sokkal szenttéavatása
után megtalálták a vatikáni levéltárban Jentzenstein
János egy iratát, aki 1381 és 1396 között ült Prága
érseki trónján. Panaszirat volt Vencel király ellen:
felsorolja részben az Egyház jogait, részben az érsek
birtokát és személyét illető túlkapásait; felrója, hogy
1393-ban megkínoztatta és a Moldvába fojtatta
általános helynökét, Nepomuki Jánost.
Jánost 1721-ben avatták boldoggá, 1729-ben
emelték a szentek sorába. Életrajzát a jezsuita
Bohuslav Balbin adta ki 1725-ben.
Közép-Európában sok hídon látható az a többnyire
barokk kiképzésű szobor, amely egy papot ábrázol,
mutatóujját ajkára téve. Nepomuki János szobra áll
a prágai Károly-hídon és sok egyéb helyen. A hidak
szentje s a gyónási titok vértanúja Közép-Európa
legismertebb szentjei közé tartozik. A folyók, hidak,
hajósok,
vízimolnárok,
halászok,
továbbá
Csehország védőszentje; egyes helyeken a
fuldoklók, bányászok patrónusa. Az idők folyamán
több, sóbányászattal kapcsolatos településen
templomokat, kápolnákat szenteltek, szobrokat
emeltek tiszteletére.
www.magyarkurir.hu

„Istenünk, ki Szent Bernardin
áldozópapot Jézus Szent Nevének
különleges szeretetével tüntetted ki, az ő
érdemeiért és könyörgésére engedd, hogy
szereteted Lelke gyújtson lángra minket!”

HIRDETÉSEK - (2017. május 14.)

▪ Május 17-én, szerdán 18 órai kezdettel a
KÉSZ győri csoportjának meghívására Ittzés
János püspök tart előadást „VALLOMÁS A
LUTHERI REFORMÁCIÓRÓL” címmel a
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János
Kar Dr. Barsi Ernő Termében. Minden
érdeklődőt szeretettel hívnak a szervezők!
▪ Ugyancsak május 17-én, szerdán lesz az első
évfordulója annak, hogy Ferenc pápa dr. Veres
Andrást a Győri Egyházmegye püspökének
nevezte ki. Imádkozzunk Főpásztorunkért ezen
a napon!
▪ A Győri Püspökség május 21-én tartja a
Szeretet Napok elnevezésű jótékonysági
programját Böjte Csaba ferences szerzetes
gyermekmentő missziója javára. 10:00 órakor
ünnepi püspöki szentmise lesz az Orsolyita
templomban. 11 órától egész napos kulturális,
gasztronómiai fesztivál kezdődik a Püspökvár
kertjében, 16:30 órakor a Misztrál együttes ad
záró koncertet. Mindenkit szeretettel hívunk és
várunk!
▪ Május 23-án, kedden lesz Boldog Apor
Vilmos vértanú püspök ünnepe. 11:00 órakor
püspöki szentmise lesz a Kármelita
templomban. A szentmise előtt 10:30-tól a
rózsafüzért imádkozzuk. Szeretettel hívjuk és
várjuk egyházmegyénk eme szép ünnepére a
kedves Híveket!
▪ Május 27-én, szombaton lesz a belvárosi
hittanos diákok bérmálkozása a Bencés
templomban. A próbát május 25-én,
csütörtökön délután 4 órakor tartjuk szintén a
Bencés templomban, mely alatt a diákok
szentgyónásukat is elvégezhetik.
▪ A héten a Győri Egyházmegye és a kivitelező
Bau-Vip Kft. aláírta a Székesegyház felújítására
vonatkozó szerződést. A padok szétszedése,
eltávolítása restaurátori felügyelet és szakmai
útmutatás mellett befejeződött. A karzat
burkolatának eltávolítása is megkezdődött,
egyben az orgonák ideiglenes védelméről is
gondoskodunk, szakértői felügyelet mellett. A
Mária oltár restaurálása a helyszínen és a
restaurátor műhelyekben folyamatos. A
templom
jelenlegi
lapburkolatának
eltávolítása a Mária-hajóban megkezdődött.
Helyette világos mészkő burkolat fog készülni.
A teljes építőmesteri munka befejezésének
várható ideje ez év november hónapja. Azért,
hogy ez biztosan és jó minőségben
megtörténhessen és az új egyházi év kezdetét a
megújult Székesegyházban ünnepelhessük,
Püspök Atya rendelkezése értelmében a
Székesegyházban ezen a hétvégén vannak az
utolsó szentmisék, utána a templom fél évre
bezárja kapuit a hívek és a látogatók előtt.
Hétfőtől a szentmisék már nem a
Székesegyházban, hanem hétköznap és
szombaton is 6:45-kor és 18:00 órakor a
Magyar Ispita templomban (Rákóczi utca 6.
sz. alatt), vasár- és ünnepnapokon ugyancsak
változatlan időpontban 8:30-kor, 10:00-kor,
12:00-kor és 18:00 órakor az orsolyiták Szent
Anna templomában (Apáca u. 41.) lesznek.
Megértésüket és türelmüket köszönjük!
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