Plébániai Hírlevél
A Győri Székesegyházi Római Katolikus Plébánia heti hírlevele
V. évfolyam 202. szám – 2017. augusztus 20. – SZENT ISTVÁN KIRÁLY, MAGYARORSZÁG FŐVÉDŐSZENTJE
HIRDETÉSEK - (2017. augusztus 20.)
HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI
SZENT ISTVÁN KIRÁLY
SZÉKESEGYHÁZI PLÉBÁNIA TERÜLETÉN Első, államalapító, szent királyunk, hazánk fővédőszentje ▪ Augusztus 27-én, vasárnap 17:15-től rózsafüzér
életét és művét idézzük fel liturgikus ünnepén, augusztus
(BELVÁROS)
titokcsere lesz az Orsolyita templomban.
20-án.
MAGYAR ISPITA TEMPLOM
Az Érdy-kódex leírása szerint Géza felesége, Sarolta ▪ Szeptember 2-án, szombaton 10 órai kezdettel
csodálatos álmot látott fia születése előtt. Egy tündöklő, égi Veres András győri megyéspüspök hálaadó
(Hétfőtől-Szombatig)
fényben megjelent férfi szólt hozzá: bízzál Istenben és légy
ORSOLYITA TEMPLOM (Vasárnap)
bizonyos benne, hogy fiat szülsz, ki először visel ebben az szentmisét mutat be jubiláló házaspárok
(2017. augusztus 21. - 2017. augusztus 27.) országban koronát, és majd a népen királyként uralkodik. részvételével a győri Loyolai Szent Ignác BencésHétfő (augusztus 21.)
(Magyar Ispita templom)

Szent X. Piusz pápa - E

645 szentmise (olvasott)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
Kedd (augusztus 22.)
(Magyar Ispita templom)

Boldogságos Szűz Mária királynő - E

645 szentmise (olvasott)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
Szerda (augusztus 23.)
(Magyar Ispita templom)

Limai Szent Róza szűz - e

645 szentmise (olvasott)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
Csütörtök (augusztus 24.)
(Magyar Ispita templom)

Szent Bertalan apostol - Ü

645 szentmise (olvasott)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
Péntek (augusztus 25.)
(Magyar Ispita templom)

Szent Lajos - e
Kalazanci Szent József áldozópap - e

645 szentmise (olvasott)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
Szombat (augusztus 26.)
(Magyar Ispita templom)

Szűz Mária szombati emléknapja - e

645 szentmise (olvasott)
1500 esküvő (Kármelita t.)
1600 esküvő (Magyar Ispita t.)
1700 esküvő (Orsolyita t.)
1730 rózsafüzér
1800 nászmise (Kármelita t.)
1800 szentmise (énekes)
Vasárnap (augusztus 27.)
Évközi 21. vasárnap
(Orsolyita templom)

(szentmisék alatt szentgyónási lehetőség)
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
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)

A keresztségben az én nevemet add neki. Sarolta kérdezte,
hogy ki ő? Mire a férfi így felelt: én vagyok István, a hívők
közül legelső, ki Jézusért a mártírkoronát kiérdemeltem.
Egyes források szerint a bajor papok egyike keresztelte
meg őt és 973-ban vagy 974-ben kisgyermek fiát, Vajkot,
aki a keresztség vizében és lélekben történt szent
újjászületésekor a passaui egyházmegye védőszentje után
az István nevet kapta.
Géza Prágából meghívta Adalbert püspököt, hogy a
megtérést elmélyítse. Adalbert bérmálta meg a fejedelmi
ifjút. Ő közvetítette 995-ben az István és a bajor hercegnő,
Gizella között létrejött házasságot is. Az ifjú trónörökös
atyja halálakor, 997-ben vette át a hatalmat.
Istvánt diplomáciai és politikai érzéke korának, sőt
mondhatni, az egész magyar történelemnek legnagyobb
államférfiává avatta. Politikai, vallási és társadalmi
szempontból egyaránt ő teremtette meg Magyarországot, ő
jelölte ki és biztosította a jövőbe vezető utat népének.
A magyar katolikus egyházat is ő teremtette meg.
Szerzetes papokat hívott Bajorországból, Csehországból,
Olaszországból – bencéseket, Dél-Magyarországra pedig a
görög bazilita rend férfi és női tagjait. Szent Márton
hegyén (Pannonhalmán) apátságot alapított. Sok kolostort
létesített, amelyek missziós központjai és gyújtópontjai
lettek a vallásos s kulturális életnek. István elrendelte a
vasárnap megszentelését és minden tíz falu számára
templom építését. Saját költségén emelt Esztergomban,
palotája közelében székesegyházat, Veszprémben női
apátságot építtetett, és fölépítette Budán a Szent Péter és
Pál-templomot.
Istvánt az 1000. év karácsonyán kenték föl és koronázták
királlyá Esztergomban.
A pápától kapott előjogra támaszkodva birodalmának
szilárd egyházi szervezetet adott: országát tíz püspökségre
osztotta, köztük két érsekséget: alapított Esztergomban és
Kalocsán.
Szent királyunk közel hetven éves korában, negyvenkét évi
uralkodás után halt meg, 1038. augusztus 15-én, Mária
mennybevételének napján. Halála előtt a Szűzanyának
ajánlotta az országot. Így vált Krisztus anyja a magyarok
nagyasszonyává.
részlet: www.magyarkurir.hu

templomban. Szeretettel hívjuk és várjuk azokat a
házaspárokat, akik szentségi házasságkötésük
kerek évfordulóját ünneplik (az ötödik
évfordulótól kezdve). Jelentkezni 2017. augusztus
24-ig lehet a Magyar Ispita és az Orsolyitatemplomban a szentmisék után, vagy a Plébánián
hivatali időben. A hálaadó szentmisét követően a
győri főpásztor vendégül látja a jubiláló
házaspárokat a Püspökvárban.
▪ A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az
üldözött közel-keleti keresztények megsegítésére
online adománygyűjtést hirdet, amelyhez egy erre
a célra létrehozott bankszámlaszámon keresztül
tudják a kedves Hívek adományaikat átutalni:
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, CIB
Bank 11100104-18181490-14000003. Akik
személyesen szeretnék befizetni adományukat,
megtehetik a Győri Székesegyházi Plébánia
hivatali óráiban. A gyűjtés elsődleges célja, hogy
segítséget nyújtsanak azoknak a keresztényeknek,
akiknek lehetőségük nyílik visszaköltözni korábbi
lakhelyükre, támogatva lerombolt otthonaik
újjáépítését, a mindennapi élet feltételeinek
megteremtését. A gyűjtés augusztus végéig tart.
▪ Mint azt a kedves Hívek már tapasztalták és
sokan éltek is vele, vasárnap minden szentmise
alatt szentgyónási lehetőséget biztosítunk az
Orsolyita-templomban. A bűnbocsánat szentsége
megnyitja a kaput a lélek örömére. Éljünk lelkünk
megtisztító fürdőjével!

SZENT X. PIUSZ PÁPA

Szent Bertalan az Úr tizenkét apostolának egyike, de
nagyon keveset tudunk róla. Már a neve körül is
nehézségek vannak, mert a négy apostolnévsorban (Mk
3,18; Mt 10,3; Lk 6,14; ApCsel 1,13) Fülöp mellett
szerepel mint Bertalan; ugyanakkor Szent János
evangéliumában ugyancsak Fülöppel együtt jelenik meg,
de Natánael néven (Jn 1,45 - 50). Valószínűnek látszik,
hogy a Bertalan - ami a Bartholomeus vagy Bartalmaj,
azaz Talmai fia magyarosított formája - a családi, a
Natánael pedig a személyneve. Az ilyen kettős
elnevezések akkoriban gyakoriak voltak (lásd Simon,
Jónás fia).
Apokrif iratok tudósítása szerint Bertalan először
Itáliában, majd Örményországban hirdette az
evangéliumot. Itt lett Krisztus vértanúja, mégpedig úgy,
hogy megnyúzták, majd lefejezték. A Sixtusi kápolnában
Michelangelo úgy ábrázolja az Utolsó ítélet c. képen,
hogy egyik kezében kést, a másikban a tulajdon bőrét
tartja. Azt is mondják, hogy Michelangelo erre a bőrre az
önarcképét festette rá.
Bertalan apostol ereklyéi a 6. században kerültek Lipari
szigetére. 938-ban III. Ottó császár Beneventóból
Rómába vitette az ereklyéket, ahol a Tiberis szigetén
templomot épített az apostol tiszteletére. E szigeten a
pogány
Rómában
a
gyógyítás
istenségének,
Asclepiusnak volt a szentélye. A keresztény Rómában
pedig Bertalan lett a gyógyítások égi pártfogója. Az
apostol koponyáját 1238 óta a frankfurti dómban őrzik.
A középkori naptárakban a 9. század óta június 24-én
vagy augusztus 25-én említik az ünnepét. 1568-ban
vették fel a római naptárba, augusztus 24-re.

Giuseppe Melechior Sarto 1835-ben született az északolaszországi Treviso közelében, Riesében. Tizenkét éves
korától Castelfranco algimnáziumába járt; középiskolai
tanulmányait
Padovában
fejezte
be.
Teológiai
tanulmányait ugyanitt, a szemináriumban végezhette.
23 éves korában szentelték pappá Castelfrancóban. A
trevisói egyházmegye papjaként először káplánként
szolgált Tombolóban, majd plébánosként Salzanóban.
1875-ben Trevisóban kanonok lett, és a helybéli
szeminárium lelkivezetője. 1884-ben a trevisói püspök
kezéből vette át kinevezési okmányát: Mantova püspöke
lett. 1893-ban Velence pátriárkájává nevezte ki XIII. Leó
pápa. 1903. augusztus 4-én választották meg pápának.
Sarto tiltakozott, és csakis társai kérésére fogadta el az új
feladatot mint élete legnehezebb keresztjét. X. Piusz jó
kapcsolatban volt a magyar katolikus egyházzal. 1905-ben
ő szentelte gróf Zichy Gyula pécsi, Balás Lajos rozsnyói és
Prohászka Ottokár székesfehérvári megyéspüspököket. A
három kassai vértanút – Körösi Márk esztergomi
kanonokot, Pongrácz Istvánt és Grodecz Menyhért jezsuita
atyát – az ő óhajára vették föl a boldogok sorába 1905-ben.
Az egyszerűség, alázatosság, kimeríthetetlen szeretet,
jóság, nagylelkűség és erősség erénye jellemezte, továbbá
finom humor, mellyel a merev szertartásosságot is fel tudta
deríteni. 1914. augusztus 2-án felhívást intézett a világ
katolikusaihoz, amelyben mély fájdalmának adott hangot.
Néhány nappal később, augusztus 20-án hunyt el,
életszentség hírében. XII. Piusz pápa 1951. június 3-án
nyilvánította boldoggá, majd 1954. május 29-én a szentek
sorába iktatta. Ünnepét 1955-ben vették fel a római
naptárba, szeptember 3-ra, 1969-től augusztus 21-én
ünnepeljük.
részlet: www.magyarkurir.hu

SZENT BERTALAN APOSTOL

www.katolikus.hu
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