Plébániai Hírlevél
A Győri Székesegyházi Római Katolikus Plébánia heti hírlevele
V. évfolyam 200. szám – 2017. augusztus 6. – URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA
HIRDETÉSEK - (2017. augusztus 6.)
HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI
URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA
SZÉKESEGYHÁZI PLÉBÁNIA TERÜLETÉN Jézus megdicsőülésének helye a régi hagyomány szerint a ▪ Boldog Apor Vilmos püspök tiszteletére bemutatott
galileai Tábor-hegy volt. A csoda színhelyén még az arab elsőhétfői szentmisét augusztus 7-én, 18 órai kezdettel
(BELVÁROS)
hódítás előtt három bazilika épült. Felszentelésük napja, Németh Attila sopron-kertvárosi plébános atya mutatja
MAGYAR ISPITA TEMPLOM
augusztus 6. lett Urunk színeváltozásának (latinul: be az Orsolyita templomban, melynek végén
(Hétfőtől-Szombatig)
transfiguratio) ünnepe.
aranymisés áldásban részesíti a jelenlévő híveket. A
E napon Jézus emberi testében, még a feltámadás előtt való szentmise előtt 17:30-tól a rózsafüzért imádkozzuk.
ORSOLYITA TEMPLOM (Vasárnap)
isteni
dicsőségének
felragyogását
ünnepeljük.
Az
esemény
(2017. augusztus 7. - 2017. augusztus 13.)
▪ Augusztus 12-én, szombaton tartják a XIV.
Hétfő (augusztus 7.)
(Magyar Ispita templom)

Szent II. Szixtusz pápa és társai vértanúk - e
Szent Kajetán áldozópap - e

645 szentmise (olvasott)
1730 rózsafüzér (Orsolyita t.)
1800 Apor-mise (Orsolyita t.) (Németh
Attila sopron-kertvárosi plébános)
Kedd (augusztus 8.)
(Magyar Ispita templom)

Szent Domonkos áldozópap - E
645 szentmise (olvasott)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
Szerda (augusztus 9.)
(Magyar Ispita templom)

A keresztről nevezett Szent Terézia
Benedikta (Edith Stein) szűz és
vértanú, Európa társvédőszentje - Ü
645 szentmise (olvasott)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
Csütörtök (augusztus 10.)
(Magyar Ispita templom)

Szent Lőrinc diakónus és vértanú - Ü
645 szentmise (olvasott)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
Péntek (augusztus 11.)
(Magyar Ispita templom)

Szent Klára szűz - E
645 szentmise (olvasott)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
Szombat (augusztus 12.)
(Magyar Ispita templom)

Chantal Szent Johanna
Franciska szerzetesnő - e
Szűz Mária szombati emléknapja - e

645 szentmise (olvasott)
1100 keresztelő (Magyar Ispita t.)
1700 esküvő (Bencés t.)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
Vasárnap (augusztus 13.)
ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP
(Orsolyita templom)

830 szentmise (énekes)
1000 szentmise (énekes)
1100 szentmise (énekes) (Dr. Kiss
Barnabás OSB)
1130 rózsafüzér (Orsolyita t.)
1200 Fatimai-szentmise (Orsolyita t.)
(Magyaros László újmisés atya)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)

a Tábor hegyén történt, a Szentírás a színeváltozást nem
Jézus Krisztus misztikus élményeként, hanem a
tanítványoknak adott kinyilatkoztatásként írja le (Mk 9,2–
7; Mt 17,1–9; Lk 9,28–36; 2Pt 1,16–18). Hatására
megvilágosodott az apostolok számára Jézus rejtett isteni
méltósága.
A színeváltozás fontos mozzanatai: a ragyogó fény, a
felhő, Mózes és Illés megjelenése, az Atya szózata. A felhő
az Ószövetségben is Isten jelenlétének szimbóluma, az
Atya szózata a felhőből Jézus megkeresztelkedésére
emlékeztet. Mózes és Illés megjelenése is Jézus Krisztus
messiási igazolása: ők képviselik a „törvényt és a
prófétákat”, tehát az egész ószövetségi tanítást és
jövendölést. Krisztus arcának ragyogása és ruhájának
fehérsége emlékeztet arra, hogy földi alakja ellenére is égi
lény (Dán 7,9; 10,5; ApCsel 1,20; Jel 3,4), sőt arra, hogy ő
az Emberfia, aki égi magasságokba emelkedik (Dán 7,13).
Az ünnepet az Érdy-kódexben Úr színe változatja, a
Müncheni-kódex naptárában Úrnak megváltozása, illetve
Jézus táborhegyi színváltozásának ünnepe néven említik.
A keleti egyház már az 5. században megülte, és
karácsony, húsvét, pünkösd után ezt az ünnepet tekinti a
legszentebbnek.
A nyugati egyházban az első ezredforduló közeledtével
kezdték számon tartani, összefüggésben Krisztus 1000-re
várt visszatértével. Hivatalos ünneppé III. Calixtus pápa
emelte annak emlékére, hogy Hunyadi János a keresztes
hadat toborzó Kapisztrán Szent János segítségével 1456ban felszabadította a török ostrom alól Nándorfehérvárt, az
akkori Magyarország déli végvárát. A két időpont
egybeesése azzal magyarázható, hogy az 1456. július 22-ei
győzelem híre két héttel később, épp augusztus 6-án
érkezett a pápai udvarba.
www.magyarkurir.hu

SZENT DOMONKOS ÁLDOZÓPAP
Domonkos Domingo de Guzman néven született
Spanyolországban, Caleruega városában 1170 körül. Szülei
egyik nagybátyjához, Gumiel de Izán település esperesplébánosához küldték, hogy ott kapja meg az alapvető iskolázást,
és vezessék be őt a templomi szolgálatba. 1190-ben a palenciai
székesegyház iskolájába került, majd teológiát tanult négy évig.
Tanulmányai befejeztével Martin de Bazá püspök szentelte
pappá, és felvette a szerzetesi fegyelemben élő kanonokok
sorába. 1201-ben Domonkos alperjel lett.
Domonkos és társai úgy döntöttek, hogy az ágostonos regulát
tekintik életük alapszabályának, és azt egészítik ki sajátos
céljuknak megfelelően. 1216-ban megkapták a Szent Romanuskápolnát, és megkezdték a szerzetesi életet. A templom mellé
lakószárnyat építettek, majd III. Honorius pápától megérkezett a
jóváhagyás is.
A rendben az volt az újdonság, hogy felszentelt papok szerzetesi
fogadalom szerint élnek, és teljesen a tanulásnak, a prédikálásnak
és a lelkek mentésének szentelik magukat. Elvileg szigorú
kolostori fegyelemben élnek, de ha ez a tanulást vagy a lelkek
érdekében végzendő munkát gátolja, felmentést kapnak a
kolostori élet egyes gyakorlatai alól.
Az 1221-es rendi káptalan után küldte Domonkos a prédikátor
testvérek egy-egy csoportját lengyel földre, Magyarországra,
Dániába és a Brit-szigetekre.
Domonkos 1221. augusztus 6-án halt meg. Halála előtt így
beszélt a testvérekhez: „Hármas örökséget hagyok rátok: a
szeretetet, az alázatosságot és a szegénységet. Ha valaki ezt az
örökséget tőlem átveszi, társam lesz a mennyek országának
öröklésében. Ne szomorkodjatok amiatt, hogy eltávozom
közületek, mert ahová most megyek, ott sokkal inkább a
javatokra leszek, mint itt a földön.”
A bolognai Szent Miklós-templom szentélyében temették el. A
temetésen részt vett Hugolino bíboros is, aki miután IX. Gergely
néven pápa lett, 1234. július 3-án szentté avatta Domonkost.
Ünnepét azonnal felvették a római naptárba, augusztus 5-ére.
Havas Boldogasszony napjának bevezetésekor, 1568-ban
augusztus 4-ére helyezték. 1969-től augusztus 8-án emlékezik rá
az egyház.
részlet: www.magyarkurir.hu

Hegyeshalmi lelkinapot a Stettni-tónál Kerényi Lajos
vasmisés atya vezetésével. 15 órakor szentmisét tart
Benkó Attila győri kórházlelkész. További részleteket a
plakáton olvashatnak! Mindenkit szeretettel várnak a
szervezők!
▪ Augusztus 13-án, vasárnap déli 12 órakor tartjuk a
fatimai szentmisét az Orsolyita templomban. A
szentmisét és szentbeszédet Magyaros László újmisés
atya mondja, aki augusztus 1-től a Győri Székesegyházi
Plébánia segédlelkészi feladatait látja el. A szentmise
végén újmisés áldásban részesíti a híveket. A szentmise
előtt fél órával a rózsafüzért imádkozzuk közösen.
▪ Augusztus 14-én, hétfőn éjjel 10 órától tartják Újkéren
a Nagyboldogasszony-napi virrasztást. Este 10 órakor
elmélkedett szentolvasót, majd 11 órakor énekelt
zsolozsmát imádkoznak. Éjfélkor ünnepi szentmise lesz,
a végén gyógynövénymegáldással. További részleteket a
plakáton láthatnak! Mindenkit szeretettel várnak!
▪ Nyári időben különös módon is átérezhetjük az Úr Jézus
szavait: „Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok,
s akik terhet hordoztok – én megkönnyítlek titeket.
Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert
szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek
nyugalmát.” Minden kedves Testvérünknek kívánunk a
nyár további részére testi és lelki feltöltődést!

KERESZTES SZENT TERÉZIA
BENEDIKTA (EDITH STEIN)
Edith Stein ortodox zsidó családban született, az akkor
Németországhoz tartozó Wrocławban. 1904-ben kitért a
judaizmusból és ateista lett. A Göttingeni Egyetemen
Edmund Husserl tanítványa lett, majd Husserl freiburgi
kinevezése után elkíséri őt a Freiburgi Egyetemre. Itt
szerzett doktorátust 1916-ban, és a továbbiakban 1918
februárjáig Edmund Husserl asszisztenseként dolgozott
Freiburgban.
Noha korábban is volt kapcsolata a katolicizmussal, az
áttérését többek között az okozta, hogy 1921-ben
elolvasta Avilai Szent Teréz misztikus önéletrajzát.
Miután 1922. január 1-jén megkeresztelték, és akkori
gyóntatója, Schwindt prelátus közreműködésével a
speyeri dominikánus leányiskolában lett nevelő és tanár.
Amíg itt tanított (1922-1932), Erich Przzywara
megbízásából németre fordította Henry Newman bíboros
leveleinek és naplójának egy kötetét, Aquinói Szent
Tamás De veritate (Az igazságról) című művét és a
katolikus filozófiát tanulmányozta. 1932-ben a Münsteri
Pedagógiai Intézetben docensi állást kapott, de a náci
kormányzat által hozott antiszemita törvények arra
kényszerítették, hogy 1933-ban lemondjon állásáról.
1933-ban belépett a karmeliták kölni rendházába és
felvette a Teresa Benedicta a Cruce (Keresztről nevezett
Terézia Benedicta) nevet. Itt írta meg Endliches und
ewiges Sein (Véges és örök lét) című könyvét, amelyben
próbálja összeegyeztetni Aquinoi Szent Tamás és
Husserl filozófiáját. A növekvő náci fenyegetés miatt a
rendje áthelyezte Hollandiába, az echti karmelita
kolostorba. Itt írta meg a Studie über Joannes a Cruce:
Kreuzeswissenschaft (Tanulmányok Keresztes Szent
Jánosról: A kereszt tudománya) című könyvét.
Hollandiában sem volt biztonságban: a holland püspöki
konferencia 1942. július 20-án nyilvánosan elítélte a náci
fajelméletet; az állásfoglalást az ország összes
templomában felolvasták. Válaszként 1942. július 26-án
Hitler elrendelte Hollandiában is az áttért zsidók
letartóztatását, akiket addig megkíméltek. Edithet és
Rosa nővérét letartóztatták és az auschwitzi
koncentrációs táborba szállították. 1942. augusztus 9-én
haltak meg. 1987. május 1-jén Kölnben boldoggá
avatták. 1998. október 11-én II. János Pál pápa szentté
avatta Teresa Benedicta a Cruce' néven. hu.wikipedia.org
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