Plébániai Hírlevél
A Győri Székesegyházi Római Katolikus Plébánia heti hírlevele
V. évfolyam 198. szám – 2017. július 23. – Évközi 16. vasárnap
HIRDETÉSEK - (2017. július 23.)
HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI
SZENT JOAKIM ÉS SZENT ANNA
SZÉKESEGYHÁZI PLÉBÁNIA TERÜLETÉN Szent Annára és Szent Joachimra, a Boldogságos Szűz ▪ Július 25-én, kedden, Szent Jakab apostol ünnepén
gyalogos zarándoklat indul Lébénybe a győri Bencés
(BELVÁROS)
Mária szüleire emlékezünk liturgikus emléknapjukon,
templomtól. A reggeli szentmise után gyülekezés és
július 26-án.
MAGYAR ISPITA TEMPLOM
7:45-kor indulás Lébény felé, nyugodt tempóban, több
(Hétfőtől-Szombatig)
Az újszövetségi könyvek semmit nem mondanak Szűz megállással, elmélkedésekkel, imádsággal. A késő
Mária szüleiről, nevüket sem említik. Egy 2. századi délutáni megérkezés után rövid hálaadást tartanak a
ORSOLYITA TEMPLOM (Vasárnap)

(2017. július 24. - 2017. július 30.)
____________________________________________________

Hétfő (július 24.)
Árpád-házi Szent Kinga szűz - E
645 szentmise (olvasott)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
Kedd (július 25.)
Szent Jakab apostol - Ü
645 szentmise (olvasott)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
Szerda (július 26.)
Szent Joakim és Anna, a Boldogságos
Szűz Mária szülei - E
645 szentmise (Magyar Ispita t.)
A MAGYAR ISPITA TEMPLOM
BÚCSÚJA (Dr. Rédly Elemér)
1730 rózsafüzér (Orsolyita t.)
1800 szentmise (Orsolyita t.)
AZ
ORSOLYITA
TEMPLOM
BÚCSÚJA
(Dr. Kiss Barnabás O.S.B.)
Csütörtök (július 27.)
Szent Charbell Makhlouf áldozópap - e
645 szentmise (olvasott)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
Péntek (július 28.)
645 szentmise (olvasott)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
Szombat (július 29.)
Szent Márta - E
645 szentmise (olvasott)
1700 esküvő (Orsolyita t.)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
Vasárnap (július 30.)
ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP
(Orsolyita templom)

830 szentmise (énekes)
1000 szentmise (énekes)
1100 szentmise (énekes) (Dr. Kiss
Barnabás OSB)
1100 keresztelő (Magyar Ispita t.)
1130 keresztelő (Magyar Ispita t.)
1200 szentmise (énekes)
1715 rózsafüzér titokcsere
1800 szentmise (énekes)
„Mindenható, örökkévaló Isten, kinek megtestesült Igéje arra
méltatta Szent Mártát, hogy betért a házába, és elfogadta
gondoskodását, kérünk, add meg az ő közbenjárására, hogy
testvéreinkben hűségesen szolgáljuk Fiadat, és a mennyben
otthonra leljünk nálad!”

apokrif könyv szerint Mária édesanyját Annának,
édesapját Joachimnak hívták. Az Anna név annyit jelent:
kegyelemmel áldott, a Joachim pedig: Isten megvigasztal.

Szent Anna és Szent Joachim ünnepe a 13–14. században
terjedt el Európában, annak az érdeklődésnek
következményeként, amellyel Krisztus emberi természete
és emberi valósága felé fordultak a hívők – ekkor élénkült
fel az Üdvözítő nagyszülei iránti tisztelet is.
Az ünnep dátuma a Mária feltételezett szülőhelye fölé
épített templom fölszentelésének évfordulójából ered. A
hagyomány ugyanis úgy tartotta, hogy Mária
Jeruzsálemben született, és szülőháza a Bethesda-tó
közelében állt. Az 5–6. században e föltételezett születési
hely fölé bazilikát építettek, melyet július 26-án szenteltek
föl. A bizánci rítusban július 25-én ülik Szent Anna
asszony halála napját, amely napon Konstantinápolyban
550 körül templomot szenteltek a tiszteletére. Nyugaton a
12. századtól terjedt el a július 26-i ünnep. V. Pius pápa
1568-ban eltörölte, de 1583-ben ismét felvették a római
naptárba, július 26-ra. Szent Joachimot 1584-től március
20-án, 1738-tól a Nagyboldogasszony oktávája utáni
vasárnapon, 1913-tól augusztus 16-án ünnepelték. 1969ben egy napra tették Szent Annával.
A legenda szerint Szent Anna szüleit Stolanusnak és
Emerenciának hívták, és Betlehemben éltek. Anna a
Názáretben élő Joachimnak lett a felesége, mindketten
Júda nemzetségéből és Dávid házából származtak. Húsz
évig éltek már együtt, de nem volt gyermekük. A
vagyonukat három részre osztották: egy részt maguknak
tartottak meg, a másik részt a templomnak és a papoknak
adták, a harmadik részt pedig szétosztották a szegények
között.
Gyermektelenségük fájdalmát továbbfokozta egy eset: a
templomszentelés ünnepére fölmentek Jeruzsálembe, és
Joachim áldozati ajándékot akart felajánlani, de egy
Iszakár nevű pap visszautasította az ajándékot azzal a
megokolással, hogy bűnös kézből nem fogadja el. Joachim
házasságának terméketlenségét ugyanis bűnössége
nyilvánvaló jelének látta.
Joachimot ez a megszégyenítés olyan érzékenyen érintette,
hogy hazatérve elhatározta: nem marad többé a városban,
hanem elbujdosik az erdőkbe és a mezőre a pásztorok közé.
És így is tett. Nem sokkal később azonban megjelent neki
Isten angyala és megvigasztalta. Megígérte neki, hogy
imádságaiért és alamizsnáiért Anna gyermeket szül,
mégpedig egy leányt, akit majd Máriának kell nevezniük.
Az angyal azt is megmondta, hogy a gyermek
fogantatásától fogva telve lesz Szentlélekkel. Szava
igazsága mellé jelül azt adta, hogy Joachim menjen föl
Jeruzsálembe hálát adni Istennek, és a templomban, az
Arany Kapunál találkozni fog a feleségével, akit ugyanígy
angyali jelenés indít arra, hogy a templomba menjen. Így
is történt. Joachim és Anna találkoztak, boldogan
elmondták egymásnak a látomásukat, majd hálát adván
Istennek, visszatértek otthonukba, Názáretbe. Anna az
ígéret szerint fogant és megszülte a kislányt, akit Máriának
neveztek el.
Máriát három éves korában a jeruzsálemi templomban
Istennek szentelték. Joachim ezután hamarosan meghalt,
Anna azonban megérte Jézus születését. A kicsi Jézus ott
volt halálos ágya mellett, és békés, nyugodt halállal
ajándékozta meg nagyanyját.
Hazánkban Szent Annát Szent Anna asszonyként, a szegedi
hagyományban
Kedd
asszonyaként
emlegették.
Kiváltságos patrónájaként tisztelte sok ügyében-bajában az
asszonynép. Anyák, családok, gyermeket várók, vajúdók
kérik oltalmát.
részlet: www.magyarkurir.hu

Győrben 3 templomot szenteltek fel Szent Anna
tiszteletére: az Orsolyita templomot, a Magyar Ispita
templomot és a szabadhegyi templomot.

lébényi templomban, majd 17 órakor ünnepi szentmise
kezdődik. Szeretettel várnak mindenkit!
▪ Július 26-án, szerdán, Szent Joakim és Szent Anna
ünnepén tartjuk a Magyar Ispita templom és az
Orsolyita templom búcsúját. Reggel 6:45-kor a Magyar
Ispita templomban lesz szentmise, a főcelebránsa Dr.
Rédly Elemér pápai prelátus lesz. 18 órakor az Orsolyita
templomban Dr. Kiss Barnabás bencés atya mutat be
szentmisét. Mindenkit szeretettel várunk e szép
búcsúünnepen valamelyik templomunkba: köszönjük
meg Szent Anna asszonynak, hogy a Székesegyház
felújítása alatt e két templomban különleges oltalma alatt
változatlan időpontban ünnepelhetjük a szentmiséket!
▪ Továbbra is minden esti szentmise előtt 17:30-tól a
rózsafüzért imádkozzuk. Hétfőtől szombatig a Magyar
Ispita templomban, vasárnap az Orsolyita templomban.
Kivételesen 26-án, szerdán, Szent Anna ünnepén az
Orsolyita templomban imádkozzuk a rózsafüzért az esti
6-os búcsúi mise előtt. Szeretettel várunk mindenkit!
▪ Július 30-án, vasárnap 17:15-től rózsafüzér titokcsere
lesz az Orsolyita templomban. Mindenkit szeretettel
várunk!
▪ Szeretettel hívjuk fel kedves Híveink figyelmét a
szentmise, mint leghathatósabb imádság kérésének
lehetőségére! Élő és elhunyt szeretteinkért, születés- és
halálévfordulón, családjaink egységéért, fiataljainkért és
az idős, beteg testvéreinkért, továbbá papi- és szerzetesi
hivatásokért egyaránt kérhetünk szentmise-szándékot.
Hétfőtől szombatig a Magyar Ispita templomban,
vasárnap az Orsolyita templomban a szentmisék előtt és
után van erre a legalkalmasabb idő. Tisztelettel várjuk
jelentkezésüket!

SZENT JAKAB
Betszaidában született. Az Egyház hagyományában
az ,,idősebb” nevet kapta, hogy megkülönböztessék a
Szent Fülöppel együtt ünnepelt ,,fiatalabb” Jakabtól,
az ,,Úr testvérétől”. Zebedeus és Szalome fia, Szent János
evangelista bátyja.
Apja mesterségét örökölve halász volt. A 28. év tavaszán
vagy nyarán, amikor Jézus a Genezáreti tó partján járva
kezdte egyenként meghívni apostolait, miután meghívta
Pétert és Andrást, ,,folytatva útját megpillantott két másik
testvért is, Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost.
Éppen hálójukat javították a bárkában apjukkal,
Zebedeussal. Őket is hívta. Rögtön otthagyták a bárkát
apjukkal együtt és nyomába szegődtek” (Mt 4,21.22).
Amikor Heródes Agrippa király 41-42-ben az egyházra
támadt, elsőként Jakabot ölette meg karddal. Ő lett az
első vértanú az apostolok között.
A középkor egyik leghíresebb búcsújáró helye Szent
Jakab sírja volt a spanyolországi Compostellában. A 8.
századtól él az a hagyomány az Egyházban, hogy Jakab
a mai Spanyolországig eljutott missziós útján. Egy
későbbi, 13-14. századi leírás még azt is tudja, hogy
igehirdetésének nem volt sok foganatja, el is veszítette
Jakab a kedvét, s akkor megjelent neki Zaragózában a
Szűzanya és megvigasztalta.
Az évet nem ismerjük, amikor Jakab földi maradványait
Jeruzsálemből Hispániába vitték. A 9. századtól a
hagyomány egyöntetűen vallja, hogy Jakab sírja
Hispániában van. A legenda szerint a feledésbe ment sír
helyét éjszaka csodálatos fény jelölte meg, s a megtalált
sírt 800 óta egyre növekvő tisztelet vette körül. Először
egy kis kápolnát építettek föléje, amit 899-ben III. Alfonz
kibővített, de az arabok 997-ben lerombolták. Magát a
sírt azonban megkímélték. 1075-1128 között épült az a
bazilika, mely lényegében ma is áll. Szent Jakabot ,,Isten
után a legjóságosabb és legerősebb pártfogónak”
tisztelték. Érthető, hogy egész Európából zarándokoltak
sírjához.
részlet: www.katolikus.hu
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