Plébániai Hírlevél
A Győri Székesegyházi Római Katolikus Plébánia heti hírlevele
V. évfolyam 199. szám – 2017. július 30. – Évközi 17. vasárnap
HIRDETÉSEK - (2017. július 30.)
HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI
LOYOLAI SZENT IGNÁC
SZÉKESEGYHÁZI PLÉBÁNIA TERÜLETÉN Loyolai Szent Ignác áldozópap, a jezsuita rend (Jézus ▪ Mint ismeretes, augusztus 1-jével érkezik
(BELVÁROS)
Társasága) megalapítója, a Lelkigyakorlatok szerzője plébániánkra Magyaros László újmisés, hogy
élettörténetét idézzük fel liturgikus emléknapján, július 31- megkezdhesse első állomáshelyén kápláni
MAGYAR ISPITA TEMPLOM
én.
szolgálatát. Imádkozzunk érte és fogadjuk Őt
(Hétfőtől-Szombatig)
Ignác egy Guipúzcoa tartománybeli baszk nemesi család szeretettel!
ORSOLYITA TEMPLOM (Vasárnap)
sarjaként született 1491-ben, tizenkét testvér közül

(2017. július 31. - 2017. augusztus 6.)
____________________________________________________

Hétfő (július 31.)
(Magyar Ispita templom)

Loyolai Szent Ignác - E
645 szentmise (olvasott)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
Kedd (augusztus 1.)
(Magyar Ispita templom)

Liguori Szent Alfonz Mária püspök és
egyháztanító - E
645 szentmise (olvasott)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
Szerda (augusztus 2.)
(Magyar Ispita templom)

Vercelli Szent Özséb püspök - e
Eymard Szent Péter Julián áldozópap - e
645 szentmise (olvasott)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
Csütörtök (augusztus 3.)
(Magyar Ispita templom)

645 szentmise (olvasott)
1700 szentségimádás
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
Péntek (augusztus 4.)
(Magyar Ispita templom)

Vianney Szent János Mária áldozópap - E

645 szentmise (olvasott)
1730 rózsafüzér
1745 Jézus Szíve Litánia
1800 szentmise (énekes)
Szombat (augusztus 5.)
(Magyar Ispita templom)

Havas Boldogasszony - e
Szűz Mária szombati emléknapja - e
645 szentmise (olvasott)
800 KÉSZ-mise (Orsolyita t.)
830 rózsafüzér (Orsolyita t.)
1730 rózsafüzér
1800 esküvő (Bencés t.)
1800 szentmise (énekes)
Vasárnap (augusztus 6.)
URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA - Ü
(Orsolyita templom)

830 szentmise (énekes)
1000 szentmise (énekes)
1100 szentmise (énekes) (Dr. Kiss
Barnabás OSB)
1200 szentmise (énekes)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)

utolsóként. Egy spanyol nagyúr apródjaként, s később
fiatal tisztként dicső jövőről álmodozott.
1521 pünkösdvasárnapján azonban egy ágyúgolyó
súlyosan megsebesítette. A sebesülés véget vetett a
becsvágyó nemesember érvényesülésének. Az egyik lába,
hiába tettek meg az orvosok mindent, rövidebb maradt a
másiknál. Hosszú ideig kellett feküdnie. Olvasnivalót kért,
de csak Jézus élete volt kéznél egy karthauzi szerzőtől,
Szász Rudolftól, és egy szentek életéről szóló könyv.
Először kedvetlenül lapozgatta őket, de végül egészen e
művek hatása alá került.
Amikor Ignác félig-meddig felépült, először egy karthauzi
kolostor magányába akart vonulni. Aztán elzarándokolt
Miasszonyunkhoz, Aranzazúba és Montserratba. Ez utóbbi
közelében fekszik Manréza, ahol először csak rövid ideig
akart maradni, de aztán majdnem egy egész esztendőt
eltöltött. Itt, Manrézában született meg a Lelkigyakorlatok,
amely segítségére volt abban, hogy átformálja a világot.
Tanulni kezdett, és több mint tíz évet szentelt a tanulásnak
Barcelonában, Alcalában, Salamancában és Párizsban.
Már Barcelonában fölébredt benne a vágy, hogy néhány
embert közösségbe gyűjtsön, de első kísérletei nem jártak
eredménnyel. Csak Párizsban sikerült közösséget
összekovácsolnia az első társakból (François Xavier,
Pierre Favre, Diego Laínez, Simon Rodrigues, Nicolas
Bobadilla, Alfonso Salmerón). Mind elvégezték Ignácnál
a lelkigyakorlatot, és arra a következtetésre jutottak, hogy
„teljesen szakítanak a világgal, és a szegénység és a kereszt
útjára lépnek”. 1534. augusztus 15-én közös fogadalommal
pecsételték meg elhatározásukat Párizsban, a mártírok
kápolnájában: teljes szegénységben és szüzességben
Istennek szolgálnak, segítenek a lelkeknek, és elmennek a
Szentföldre; ha azonban egy éven belül nem sikerül oda
eljutniuk, vagy ha nem maradhatnak tartósan
Palesztinában, akkor Rómában felajánlják szolgálataikat a
pápának, „hogy Krisztus a helytartója által mutassa meg
nekik szolgálatának útját”.
Ignácot és társait 1537-ben pappá szentelték. Első
szentmiséjét Ignác Betlehemben akarta bemutatni, de
megtudták, hogy bár harmincnyolc esztendeje nem volt rá
példa, abban az évben nem indult zarándoklat a
Szentföldre, mert küszöbön állt a háború a törökökkel. Így
a fogadalom második része lépett érvénybe: a pápa
rendelkezésére állnak.
Róma felé tartva Ignác belépett La Storta félig-meddig
düledező kis templomába, és itt egy látomásban megkapta
útjára a jóváhagyást: nem Jeruzsálem a cél, hanem Róma.
Rómába érve társaival együtt felajánlotta szolgálatait III.
Pál pápának, és első szentmiséjét is itt mutatta be 1538
karácsonyán a Santa Maria Maggiore-bazilikában, a Jászol
oltáránál.
Itt latolgatták jövőjüket a párizsi magiszterek, akiket a nép
„zarándok papok”-nak vagy „reformpapok”-nak nevezett
el. S hosszas tanácskozás után elhatározták, hogy
közösségüket renddé alakítják át, amelynek Jézus
Társasága lesz a neve. 1540. szeptember 27-én elkészült a
Regimini Militantis Ecclesiae című ünnepélyes
dokumentum, amellyel III. Pál pápa jóváhagyta az új
alapítást. Ignácot választották meg első generálisnak.
A Jézus Társasága csakhamar elterjedt egész Európában,
Indiában és Távol-Keleten az első jezsuiták elkezdték a
missziós munkát. Létrejöttek az első jezsuita kollégiumok,
és központjaivá váltak az egyházi megújulásnak. Ebben a
Római Kollégium járt elöl, amely a Jézus Társaságán belül
minden teológiai képzés mintájául szolgált.
Ignác 1556. július 31-én halt meg. A Jézus Társaságának,
mely ekkorra már az öntudatra ébredő és megújuló egyház
fontos bázisa volt, körülbelül ezer tagja volt az alapító
halálakor. Ignácot 1622. március 12-én avatták szentté
Néri Fülöppel, Xavéri Ferenccel és Avilai Terézzel együtt.
Ünnepét a következő évben felvették a római naptárba.
részlet: www.magyarkurir.hu

▪ Augusztus 3-án, csütörtökön 17 órakor
szentségimádási órát tartunk a Magyar Ispita
templomban.
▪ Augusztus 4-én, elsőpénteken, 17:45-kor a Jézus
Szíve Litániát imádkozzuk a Magyar Ispita
templomban.
▪ Augusztus 5-én, szombaton 8 órakor tartjuk a
KÉSZ részvételével az engesztelő fatimai
szentmisét az Orsolyita templomban. A
szentmise után a rózsafüzért imádkozzuk.
▪ A Győr-Újvárosi Egyházközség szeretettel hív
és vár minden Krisztus-hívőt templomuk
titulusának, Urunk színeváltozásának búcsúünnepére. Augusztus 6-án, vasárnap délelőtt fél
11 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, melyet
Dr. Lukácsi Zoltán kanonok, főiskolai rektor,
ezüstmisés atya mutat be, aki a szentmise végén
ezüstmisés áldásban részesíti a megjelent híveket.
Előtte 10 órától a rózsafüzért imádkozzák. További
részleteket a plakáton olvashatnak!
▪ 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!
▪ 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 szentmiseszándékot. Hétfőtől szombatig a Magyar Ispita
templomban, vasárnap az Orsolyita templomban a
szentmisék előtt és után van erre a legalkalmasabb
idő. Tisztelettel várjuk jelentkezésüket!

HAVAS BOLDOGASSZONY
A római Santa Maria Maggiore-templomot III. Sixtus az
efezusi zsinat (431) után építtette a Boldogságos Szűz, az
Istenszülő tiszteletére az eretnekségekkel szemben;
augusztus 5-én szentelték fel.
Egy legenda szerint a Santa Maria Maggiore-bazilika
helyét maga a Szűzanya határozta meg. A 4. században,
Liberius pápa idejében egy Giovanni nevű gazdag római
patrícius és felesége elhatározták, hogy vagyonukat
Máriának ajánlják fel. A Szent Szűz álmukban megjelent
a házaspárnak, és arra hívta őket, hogy azon a helyen,
amelyet másnap, augusztus 5-én hó borít majd,
emeljenek templomot a tiszteletére. A fent említett
legenda alapján Liberius pápának is megjelent álmában a
Szűzanya, megjelölvén, hol építsen számára méltó
templomot Rómában. Kérését Mária azzal erősítette meg,
hogy a forró római éjszakán hó esett az Esquilinus
dombon. Reggel, kinézve palotája ablakain a pápa Róma
hét halmának egyikén havat pillantott meg; majd
lerajzolta a templom körvonalát a csodás havazásra
összegyűlt római lakosok előtt.
Innen kapta elnevezését a mai ünnepnap, melyet 1568ban vett föl V. Pius pápa a Római Kalendáriumba.
részlet: www.magyarkurir.hu
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