Plébániai Hírlevél
A Győri Székesegyházi Római Katolikus Plébánia heti hírlevele
V. évfolyam 197. szám – 2017. július 16. – Évközi 15. vasárnap
HIRDETÉSEK - (2017. július 16.)
HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI
SZENT HEDVIG KIRÁLYNŐ
SZÉKESEGYHÁZI PLÉBÁNIA TERÜLETÉN Lengyelország és Litvánia királynőjére, Nagy Lajos király ▪ Július 18-án, kedden este 20 órától a Mária Rádió
(BELVÁROS)
leányára emlékezünk liturgikus emléknapján, július 18-án. negyedórás élő közvetítést sugároz a Szent
Orsolya Rend Orsolyita Közösségének 2.
MAGYAR ISPITA TEMPLOM
Hedvig 1374 körül született Magyarországon Nagy Lajos emeleti tanulójából (Apáca u. 41.). A „Kiáltás”
(Hétfőtől-Szombatig)
magyar és lengyel király, valamint Erzsébet boszniai című közös ima a négy magyar nyelvű adó, a
ORSOLYITA TEMPLOM (Vasárnap)
hercegnő harmadik gyermekeként.

(2017. július 17. - 2017. július 23.)

____________________________________________________

Hétfő (július 17.)
Szent Zoerárd-András és Benedek
remeték - e
645 szentmise (olvasott)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
Kedd (július 18.)
Szent Hedvig királynő - E
645 szentmise (olvasott)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
2000 „Kiáltás”
(közös imádkozás, melyet a Mária Rádió
a Szent Orsolya Rend Orsolyita
Közösségének 2. emeleti tanulójából
(Apáca u. 41.) élőben közvetít)
Szerda (július 19.)
645 szentmise (olvasott)
1730 rózsafüzér (Orsolyita t.)
1800 szentmise (énekes)
Csütörtök (július 20.)
Szent Apollinaris püspök és vértanú - e
645 szentmise (olvasott)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
Péntek (július 21.)
Brindisi Szent Lőrinc áldozópap és
egyháztanító - e
645 szentmise (olvasott)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
Szombat (július 22.)
Szent Mária Magdolna - Ü
645 szentmise (olvasott)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
Vasárnap (július 23.)
ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP
(Orsolyita templom)

830 szentmise (énekes)
1000 szentmise (énekes)
1100 szentmise (énekes) (Dr. Kiss
Barnabás OSB)
1200 szentmise (énekes)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
„Urunk és Istenünk, ki megörvendeztetsz
minket Szent András remete és Szent
Benedek vértanú ünnepével, kérünk,
segíts, hogy az örök boldogságban velük
együtt dicsőíthessünk Téged!”

Lipót ausztriai herceg fia, Vilmos hitvesének szánták. A
házassági ígéret szertartását a négyéves Hedvig és a
nyolcéves Vilmos között Demeter bíboros, esztergomi
érsek végezte. Nagy Lajos Vilmossal együtt a magyar
trónra szánta Hedviget, de a király halála után az özvegy
Erzsébet királyné és a nemesek az idősebb leányt, Máriát
ültették a magyar trónra, Hedviget pedig a lengyel trónra
rendelték.
A királylány 1384 őszén érkezett Krakkóba, és október 15én, védőszentjének, Sziléziai Szent Hedvignek ünnepén
koronázta meg a gnieznói érsek. A lengyelek, akik
Hedviget királynőjükké választották, Vilmost nem akarták
a trónon látni, ezért amikor Jagelló (litvánul Jogaila) litván
fejedelem követeket küldött, hogy megkérje Hedvig kezét,
szívesen fogadták, főként, mert ígéretet tett arra, hogy vele
együtt az egész litván nép megkeresztelkedik és egyesül
Lengyelországgal.
Hedvig, bár teste-lelke tiltakozott ellene, beleegyezett a
nála 28 évvel idősebb pogány litván fejedelemmel kötendő
házasságba, mert Isten akaratát látta benne. Ulászló 1386
februárjában testvéreivel és
kíséretével együtt
megkeresztelkedett Krakkóban. Hedvig a Wawel
katedrálisában nyilvánosan visszavonta a gyermekkorában
tett házassági ígéretét, majd február 18-án Jagelló Ulászló
felesége lett. Március 4-én Ulászlót lengyel királlyá
koronázták II. Ulászló néven.
A királynő tevékenyen részt vett az állam életében. Elérte
azt, amit sem törvény, sem fegyver nem tudott elérni: a
pogány Litván Fejedelemséget a kereszthez vezette. Mint
Litvánia Istentől vezetett apostola gondoskodott az
újonnan kereszténnyé vált népről: 1397-ben kollégiumot
alapított litván teológusok számára Prágában. Az elszakadt
Ruténia megtérítéséért is sokat fáradt, fölismerte, hogy
csak akkor nyerheti meg őket az egyháznak, ha
meghagyják nyelvüket és gazdag szertartásaikat. Ezért a
szláv bencéseket kérte, nyissanak Krakkóban novíciátust.
Rómában elérte, hogy a pápa, IX. Bonifác engedélyezze a
krakkói egyetemen a teológiai fakultás megnyitását.
Hedvig szívén viselte a betegek, árvák, szegények,
elesettek sorsát is. Kórházakat látogatott, betegeket ápolt,
sokat tett a parasztság nyomorának enyhítéséért.
Köztudott volt róla, hogy legszívesebben a kereszt előtt
imádkozott. Saját karizmáját „a kereszt balgaságában”
foglalta össze. Sok álmatlan éjszakát töltött a Wawel fekete
feszülete előtt, hogy mindent alaposan átgondoljon és
világosságot merítsen elgondolásaihoz. „Fac quod vides”
– halotta Jézustól, vagyis: „Tedd, amit látsz! Figyelj
engem, szemléld az én megfeszített szeretetemet, és tudni
fogod, mit tégy.”
Szentség hírében halt meg 1399-ben. A Wawelkatedrálisban temették el. Wojciech Jastrzembiec gnieznói
érsek már 1426-ban létrehozta az első bizottságot, melynek
feladata Hedvig életszentségének kivizsgálása volt.
Kiadtak egy okiratot, amely megerősítette nyilvános
kultuszát. A boldoggá avatási eljárás feltételezhetően
akkor szakadt félbe, amikor Jagelló Kázmér 1454-ben
feleségül vette Habsburg Albrecht leányát, Erzsébetet,
akinek nagyatyja Vilmos herceg testvére volt.
A boldoggá avatási eljárás több évszázadig tartó
megszakadása ellenére a nép szívében elevenen élt Hedvig
(Jadwiga) tisztelete és emlékezete. A lengyel püspöki kar
1933. szeptember 29-én Częstochowában tartott ülésén
egyhangúlag elhatározta, hogy ismét kéri Hedvig boldoggá
avatását. Az eljárást 1950-ben fölújították.
II. János Pál pápa még mint krakkói érsek 1974-ben
megerősítette Hedvig tiszteletének jogosságát, 1979-ben
már pápaként kötelező megemlékezést rendelt el a krakkói
egyházmegye számára. Végül 1997. június 8-án szentté
avatta a királynőt Krakkóban.
www.magyarkurir.hu

magyarországi, az erdélyi, a délvidéki és a
felvidéki Mária Rádió műsorában egyszerre
hangzik fel minden este. A közös imádság
szándéka a magyarság lelki megújulása. A főként
Mária-kegyhelyekről sugárzott közvetítésben
Győrre négyhetente kerül sor. Szeretettel hívjuk a
kedves Híveket: vegyünk részt minél többen a
közös imádságon! Kérjük, időben érkezzenek!
▪ Minden esti szentmise előtt 17:30-tól a
rózsafüzért imádkozzuk. Hétfőtől szombatig a
Magyar Ispita templomban, vasárnap az Orsolyita
templomban. Szeretettel várunk mindenkit!
▪ Köszönjük mindazoknak, akik már 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!

SZENT APOLLINARIS PÜSPÖK ÉS
VÉRTANÚ
Egyike volt az egyház első nagy vértanúinak. Maga Szent
Péter szenteli ravennai püspökké. A csodák, amiket
véghez vitt, hamar felkeltik a hatalom figyelmét,
prédikációi nyomán sokak megtérnek a hithez,
ugyanakkor magára vonzza a bálványimádók haragját,
akik kegyetlenül megverik, és a város elhagyására
kényszerítik. Keresztények találnak rá félholtan a
tengerparton, és egy rejtekhelyen ápolják. Nemsokára
ismét elfogják az üldözők, égő parázson járással
kínozzák, majd másodszor is kiutasítják a városból.
De ő a közelben marad, és folytatja az evangelizációt.
Ebben az időben Aemilia tartományban találhatjuk.
Ravennába harmadik alkalommal is visszatér. Itt ismét
elfogják és kegyetlenül megkínozzák, mert kitart a hite
mellett. Láncra verve egy szörnyű börtön mélyére vetik,
de 4 nap múlva egy hajó fedélzetén Görögországba
küldik.
Ott ugyanúgy végzi hittérítő tevékenységét, a csodák, és
szenvedései tovább folytatódnak. Megpróbálják
elhallgattatni, s mikor ez nem sikerül, egy kegyetlen
verés után, visszaküldik Itáliába.
Ez az időszak három évig tart, és ezután negyedik
alkalommal tér vissza Ravennába. Ekkor már
Vespasianus a császár, aki, válaszul a pogányok
panaszaira, kiad egy rendeletet, amellyel száműzi a
keresztényeket. Apollinaris egy ideig rejtőzködik, de
egyik alkalommal a város egyik kapuján áthaladva
felismerik (valószínűleg Classisban, egyik külvárosban)
és kegyetlenül megverik. Utána még él hét napot, ezalatt
megjósolja, hogy az üldöztetések növekedni fognak, de
az egyház végül diadalt arat.
Nem ismerjük a születési helyét, de valószínűleg
Antiochia lehetett. Az sem biztos, hogy ő volt az egyike
Krisztus hetvenkét tanítványának, amint azt korábban
tartották. Püspökké szentelésének pontos dátuma sem
ismert, de azt tudjuk, huszonhat éven keresztül volt
Ravenna püspöke.
A Ravenna városában található, VI. századból való S.
Apollinare in Classe-bazilikában a csodálatos
apszismozaikon látható antik miseruhában, püspöki
palliummal a vállán, amint kitárt kézzel imádkozik. Két
oldalt hat-hat bárány látható az általa vezetett hívek
szimbólumaként. Vértanúsággal vallotta meg Krisztushitét: az Úr kifürkészhetetlen gazdagságát hirdette a
nemzeteknek a II. század végén. Nemcsak itt, hanem
Rómában is több templomot emeltek emlékére. A
középkorban nagyon elterjedt volt a tisztelete.
katolikus.sk
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