Plébániai Hírlevél
A Győri Székesegyházi Római Katolikus Plébánia heti hírlevele
V. évfolyam 203. szám – 2017. augusztus 27. – Évközi 21. vasárnap
A GYŐRI EGYHÁZMEGYEI KÁNTORKÉPZŐ
HIRDETÉSEK - (2017. augusztus 27.)
HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI
TANFOLYAM FELVÉTELT HIRDET A
▪ Szeptember 1-jén, elsőpénteken, 17:45-kor a Jézus
SZÉKESEGYHÁZI PLÉBÁNIA TERÜLETÉN
2017/2018-AS TANÉVRE
Szíve Litániát imádkozzuk a Magyar Ispita(BELVÁROS)
A felvételi vizsga helye:
templomban.
MAGYAR ISPITA TEMPLOM
Győri Hittudományi Főiskola (9021 Győr, Káptalandomb ▪ Minden elsőpénteken sort kerítünk a betegek
7.)
(Hétfőtől-Szombatig)
lelkipásztori látogatására. Ha valaki családjában vagy
Ideje: 2017. szeptember 30. (szombat) 9 óra
ORSOLYITA TEMPLOM (Vasárnap)
ismerősei között tud olyan hívőről, aki már nem tud
(2017. augusztus 28. - 2017. szeptember 3.) Felvételi követelmény: Zeneiskola 3. osztályának eljönni templomba, de szeretne gyónni, áldozni; kérjük
megfelelő zongoratudás, ennek megfelelő szolfézs
Hétfő (augusztus 28.)
(Magyar Ispita templom)

Szent Ágoston püspök és egyháztanító - E

645 szentmise (olvasott)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
Kedd (augusztus 29.)
(Magyar Ispita templom)

Keresztelő Szent János vértanúsága - E

645 szentmise (olvasott)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
Szerda (augusztus 30.)
(Magyar Ispita templom)

645 szentmise (olvasott)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
Csütörtök (augusztus 31.)
(Magyar Ispita templom)

645 szentmise (olvasott)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
Péntek (szeptember 1.)
(Magyar Ispita templom)

645 szentmise (olvasott)
1715 rózsafüzér
1745 Jézus Szíve Litánia
1800 szentmise (énekes)
Szombat (szeptember 2.)
(Magyar Ispita templom)

Szűz Mária szombati emléknapja - e

645 szentmise (olvasott)
800 KÉSZ-mise (Orsolyita t.)
830 rózsafüzér (Orsolyita t.)
1000 PÜSPÖKI SZENTMISE (jubiláns
házaspárok) (Bencés t.)
1600 esküvő (Orsolyita t.)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
Vasárnap (szeptember 3.)
Évközi 22. 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.)
1200 szentmise (énekes)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
BENKÓ ATTILA
győri kórházlelkész
Tel.: 30/296-0078
e-mail: benkoattila7@gmail.com

ismeretek, szép, biztos énekhang. A felvételi vizsgán
játsszon 2 különböző stílusú darabot, az egyik lehetőleg
Bach, vagy Händel mű legyen. Énekeljen a Hozsanna,
vagy Éneklő Egyház gyűjteményből 3 szabadon választott
éneket.
Jelentkezni
lehet:
Katona
Tibornál
(e-mail:
katonati@gmail.com)
Tel.: 20/565-7225 vagy 96/331-836

KÁPTALANDOMB RÉGEN ÉS MOST
FOTÓPÁLYÁZAT
A Szent László Látogatóközpont és a Rómer Flóris
Művészeti és Történeti Múzeum fotópályázatot hirdet
„Káptalandomb régen és most” címmel. A pályázat célja,
hogy a résztvevők fotófelvételeken keresztül mutassák be
a mai Káptalandomb sokszínűségét, építészeti, természeti,
szakrális értékeit, az itt élők mindennapjait.
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
Egy szerző legfeljebb két fotóval vehet részt a pályázaton.
A képeket JPG formátumban kell eljuttatni a
turisztika@kaptalandomb.hu címre, a tárgy mezőben a
„Fotópályázat2017” elnevezést szükséges feltüntetni. A
kísérő e-mailben fontos megadni a pályázó teljes nevét,
életkorát, lakhelyét (települését), telefonszámát és a fotó
címét is.
A megküldött képek file neveit a következőképpen
nevezze el: Kép címe_Vezetéknév_Keresztnév.jpg (pl:
Káptalandomb_Minta_Aladár.jpg)
A pályázatra beküldhető képek hosszabbik oldala 1500
pixel. A fájlok maximális mérete 2 megabyte (MB) lehet.
(A pályázónak rendelkeznie kell a képek 3000 pixel
nagyságú változatával, mert díjazás esetén ebben a
méretben kéri be a pályázat kiírója. A kiállításra
beválogatott képek nagyítását a Győr Egyházmegyei
Vagyonkezelő Központ készítteteti el.)
Mobiltelefonnal készült képek is részt vehetnek a
pályázaton! Formátum: JPG.
A pályázaton való részvétel hiányosságáért/hibájáért, a
megküldés sikertelenségéért, az internetes rendszer
lassúságért, leállásáért a kiíró nem vállal felelősséget. A
határidő után beérkezett, hiányos, a kiírásnak nem
megfelelő pályázatokat nem áll módunkban figyelembe
venni a pályázatok elbírálásakor. A benyújtást követően
hiánypótlásra nincs lehetőség.
DÍJAZÁS:
A beérkezett pályázatokat a kiíró által létrehozott zsűri
bírálja el; két kategóriában kategóriánként első, második,
harmadik helyezett illetve különdíj kerül kiadásra.
1. helyezett: 30 000 Ft értékű vásárlási utalvány
2. helyezett: 20 000 Ft értékű vásárlási utalvány
3. helyezett: 10 000 Ft értékű vásárlási utalvány
Különdíj: 15 000 Ft értékű vásárlási utalvány
További részleteket a szerzői és személyiségi jogokról a
honlapon olvashatnak:
http://www.kaptalandomb.hu/hu/fotopalyazat2017/
Szent László Látogatóközpont
KERESZTELŐ SZENT JÁNOS VÉRTANÚSÁGA
Ezen a napon arra emlékezünk, hogy Heródes Antipasz
lefejeztette Jánost Kr.u. 29-ben, Szalóme táncáért. Mint
ismeretes, Heródes együtt élt testvére feleségével,
Heródiással, aki elszökött Rómából férjétől, hogy a király
Heródes mellett fényben, pompában élhessen. Lánya a már
kissé kapatos vendégsereg előtt táncával mindenkit
elbűvölt. Az alkoholmámorban tetszelgő király bármit
hajlandó volt jutalmul adni a lánynak táncáért. Az anyja
tanácsára János fejét kérte. Megkapta (Mk 6, 21-28).
Keleten már az 5. században megülték ezt az ünnepet.
Valószínűleg ezen a napon volt a szamariai Sebasztében
Szent János templomának a búcsú napja.
www.katolikus.hu

jelezze a szentmisék után a sekrestyében vagy a
plébánián hivatali időben.
▪ Szeptember 2-án, szombaton 8 órakor tartjuk a KÉSZ
részvételével az engesztelő fatimai szentmisét az
Orsolyita-templomban. A szentmise után a rózsafüzért
imádkozzuk.
▪ Boldog Apor Vilmos püspök tiszteletére bemutatott
elsőhétfői szentmisét szeptember 4-én, 18 órai kezdettel
három 40 éve szentelt atya mutatja be az Orsolyitatemplomban: Jász László, Kapui Jenő és Kótai László.
A szentmise előtt 17:30-tól a rózsafüzért imádkozzuk.
▪ Megyéspüspök úr Benkó Attila atyát bízta meg a győri
kórházlelkészi szolgálat végzésével. Telefonon
bármikor elérhető, ha a kórházon belül beteghez kell
menni. Elérhetőségét a plébániai hírlevélen találhatják
meg.
▪ Szeptembertől minden csütörtökön az esti
szentmiséket követően 18:45-től Szentségimádás lesz a
Magyar Ispita-templomban. Az Oltáriszentség lelki
életünk középpontja és forrása, melyből mindnyájan
meríthetünk az eucharisztikus ünneplés által a
szentáldozásban és a szentségimádásban.
▪ A Győri Egyházmegyei Kántorképző Tanfolyam
felvételt hirdet a 2017/2018-as tanévre. A felvételi vizsga
a Győri Hittudományi Főiskola épületében szeptember
30-án lesz. Jelentkezni Katona Tibor karnagy úrnál
lehet. Részleteket a plakáton olvashatnak!
▪ A Székesegyház belső felújítása a tervezett ütemben
halad. A mészkő padlóburkolatok lerakása folyamatban
van. A Fatimai-kápolnában megtörtént az új padlófűtés
kialakítása. A tetőszerkezeten szükséges statikai
megerősítési munkák befejeződtek. A kegyoltár
restaurálása is elkészül novemberre. Imádkozzunk, hogy
a felújítási munkálatok eredményeként magunk is
megújult lélekkel térhessünk vissza Székesegyházunkba!

SZENT ÁGOSTON PÜSPÖK
Augusztus 28-án emlékezünk Szent Ágoston hippói
püspökre és egyháztanítóra, Szent Mónika fiára.
Aurelius Augustinus 354. november 13-án született
Észak-Afrikában, egy numídiai kisvárosban, Tagastéban
(a mai Algéria keleti részén). Valószínű, hogy a
kisbirtokos család római eredetű volt, sorsuk azonban
egyre rosszabbra fordult, mert a birodalom egyre
súlyosabb terheket rótt rájuk is az adókkal. Ágoston ezért
a tanulmányait csak egy jótevő támogatásával fejezhette
be, ami önérzetében nagyon sértette.
371-ben folytathatta tanulmányait: Karthagóba ment,
ahol retorikai és jogi előadásokat hallgatott. Itt
ismerkedett meg egy ismeretlen nővel, akivel
életközösséget kezdett, és született egy fiuk, akit
Adeodatusznak neveztek el.
Karrierje gyorsan ívelt fölfelé: a kis provinciabeli
városból előbb Karthagóba, majd Rómába, végül 384ben a birodalom akkori fővárosába, Milánóba került.
Tanítványai csodálták, ő pedig értett hozzá, hogyan
bilincselheti magához a hallgatóságot.
395-ben, Valerius püspök halála után lett Hipó püspöke.
Hívei példaképe lett, beszédeivel és írásaival nevelte
őket. Küzdött kora tévedései ellen, és az igaz hitet
bölcsen világította meg. Mikor meghalt, 113 könyv és
218 levél maradt utána.
430. augusztus 28-án hunyt el Hippóban, járványos
betegségben. Hippóból 500 körül a vandál üldözés elől
holttestét Szardíniára menekítették. Sírja jelenleg a
Milánó melletti Paviában, az egykori longobárd
fővárosban van, ahova Luitprand longobárd király vitette
740 körül. A kései századok a „kegyelem doktora” címet
adományozták neki.
részlet: www.magyarkurir.hu

Szerkeszti és kiadja: A Győri Székesegyházi Plébánia  9021 Győr, Káptalandomb 17.  gyorbelvarosplebania@gmail.com  Tel.: 96/ 618-304, Fax.: 96/618-305  Nagyboldogasszony Székesegyház  96/315-681

