Plébániai Hírlevél
A Győri Székesegyházi Római Katolikus Plébánia heti hírlevele
V. évfolyam 204. szám – 2017. szeptember 3. – Évközi 22. vasárnap
A GYŐRI EGYHÁZMEGYEI KÁNTORKÉPZŐ
HIRDETÉSEK - (2017. szeptember 3.)
HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI
SZÉKESEGYHÁZI PLÉBÁNIA TERÜLETÉN TANFOLYAM FELVÉTELT HIRDET A 2017/2018- ▪ Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú
AS TANÉVRE
tiszteletére bemutatott elsőhétfői szentmisét
(BELVÁROS)
A felvételi vizsga helye:
Győri Hittudományi Főiskola (9021 Győr, Káptalandomb 7.)
szeptember 4-én, holnap 18 órai kezdettel három
MAGYAR ISPITA TEMPLOM
Ideje: 2017. szeptember 30. (szombat) 9 óra
40 éve szentelt atyával, Jász Lászlóval, Kapui
(Hétfőtől-Szombatig)
Felvételi követelmény: Zeneiskola 3. osztályának megfelelő
Jenővel és Kótai Lászlóval együtt ünnepelhetjük
zongoratudás, ennek megfelelő szolfézs ismeretek, szép, biztos
ORSOLYITA TEMPLOM (Vasárnap)
(2017. szeptember 4. - 2017. szeptember 10.)

Hétfő (szeptember 4.)
(Magyar Ispita templom)

645 szentmise (olvasott)
830 Veni Sancte (Proh. Isk.) (Orsolyita t.)
1730 rózsafüzér (Orsolyita t.)
1800 Apor-mise (Jász László, Kapui Jenő
és Kótai László) (Orsolyita t.)
Kedd (szeptember 5.)
(Magyar Ispita templom)

Kalkuttai Szent Teréz szűz - e

645 szentmise (olvasott)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
Szerda (szeptember 6.)
(Magyar Ispita templom)

645 szentmise (olvasott)
1100 temetés (Pinnyéd)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
Csütörtök (szeptember 7.)
(Magyar Ispita templom)

Szent Márk, István, Menyhért
áldozópapok, kassai vértanúk - Ü

645 szentmise (olvasott)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
1845 szentségimádás (Magyar Ispita t.)
Péntek (szeptember 8.)
(Magyar Ispita templom)
Szűz Mária születése (Kisboldogasszony) - Ü

645 szentmise (olvasott)
1700 esküvő (Orsolyita t.)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
Szombat (szeptember 9.)
(Magyar Ispita templom)
Claver Szent Péter áldozópap - e
Szűz Mária szombati emléknapja - e

645 szentmise (olvasott)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
Vasárnap (szeptember 10.)
Évközi 23. 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

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

SZENT MÁRK, ISTVÁN ÉS MENYHÉRT
KASSAI VÉRTANÚK
Neveik sorrendje a régebben föltételezett születési
sorrendet tükrözi. Az újabb kutatások szerint azonban
valószínű, hogy éppen Márk az (születési helyéről
nevezték Körösinek), aki hármuk közül a legfiatalabb volt.
1611-ben, huszonhárom éves korában iratkozott be a római
Collegium Germanicum et Hungaricumba, s eszerint
születési éve: 1588. Születési helye a horvátországi
Križevac (= Körös). Családi neve valószínűleg Stjepinac.
Középiskolai tanulmányait Grazban végezte, ugyanott
hallgatott bölcsészetet is. Majd a zágrábi egyházmegye
papnövendékeként került Rómába, ahonnan pappá
szentelve 1615-ben tért haza. Rövid körösi tevékenysége
után Pázmány Péter fölfigyelt rá, és meghívta elöljárónak
az Oláh Miklós prímás által létesített nagyszombati
papnevelő intézetbe. 1618-ban már esztergomi kanonok,
komáromi főesperes, valamint a káptalan Széplakon levő
birtokának uradalmi igazgatója. Itt is kapcsolatban maradt
nevelőinek és tanárainak szerzetesrendjével, a
jezsuitákkal. Széplaki jószágigazatósága idején részt vett
1619 júliusában azon a nyolcnapos lelkigyakorlaton,
amelyet Homonnán tartottak, s amelynek végén későbbi
vértanútársa, Grodecz Menyhért letette utolsó szerzetesi
fogadalmát.
Menyhért, családi neve Grodziecki, a sziléziai Czeszynben
(Tesin, Teschen) született – a galíciai Grodekből származó
– lengyel családban, valószínűleg 1584-ben. Gimnáziumi
tanulmányait Bécsben végezte, majd 1603-ban Brünnben
(ma Brno) belépett a jezsuita rendbe. Teológiai
tanulmányait Prágában végezte, ahol 1614-ben kinevezték
a Szent Vencel-kollégium igazgatójává. 1618-ban
beosztották tábori lelkésznek a kassai helyőrség német és
különféle szláv anyanyelvű katonái mellé.
István az ősi szentmiklósi és óvári Pongrácz család sarja,
amely már a 13. században szerepet játszott ÉszakMagyarország történetében. 1582-ben született az erdélyi
Alvincen. Középfokú tanulmányait Kolozsvárott végezte a
jezsuiták kollégiumában. 1602-ben lépett be a brnói
jezsuita novíciátusba, ahol együtt volt Grodzieckivel.
Klagenfurt, Laibach (ma Ljubljana) és Graz következett
ezután. 1615-ben került Homonnára a jezsuita kollégium
tanárának és hitszónoknak. Kassára őt is 1618-ban küldték,
nemcsak a helyőrség magyar ajkú katonái, hanem a
csekély
létszámú
katolikus
egyházközség
lelkipásztorának.
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem támadása 1619
augusztusában Sárosban találta Pongráczot, aki késedelem
nélkül Kassára sietett. Ide menekült Bethlen vezérének,
Rákóczi Györgynek hadai elől Körösi Márk és Grodziecki
Menyhért is.
Amikor Rákóczi hajdúi szeptember 3-án a város falai alá
érkeztek, Dóczi András császári főkapitány kevés
katonájával kilátástalannak látta a harcot, tekintettel a
város protestáns vezetőségére. Másnap létrejött a város
átadásáról szóló szerződés, melynek az volt a kikötése,
hogy senkinek, se a katolikus híveknek, se a papoknak nem
esik bántódásuk. Szeptember 5-én bevonultak a hajdúk a
városba, és tüstént fölrúgták a megállapodást: Dóczit
bilincsbe verték, s elhurcolták Erdélybe. Rákóczi
meghagyta, hogy a három papot tartsák szigorú házi
őrizetben. Kétnapi éheztetés után megpróbálták
hittagadásra bírni őket. Az első sikertelen kísérlet után 7én, éjféltájban ismét rájuk törtek, és válogatott kínzások
után Márkot és Menyhértet lefejezték, Istvánt pedig
halottnak vélve egy közeli szennygödörbe vetették, s
mellédobták a másik két vértanú testét is.
részlet: www.magyarkurir.hu

az Orsolyita-templomban. A szentmise előtt
17:30-tól rózsafüzért imádkozunk.
▪ Szeptember 10-én, vasárnap a 8:30-kor kezdődő
szentmise keretében tartjuk a Székesegyházi
Plébániához tartozó iskolás gyermekek részére a
„Veni Sancte”-t. Kérjük a kedves szülőket és
nagyszülőket, hogy hozzák el gyermekeiket,
unokáikat, és imádkozzunk közösen az új tanév
elején a diákságért.
▪ 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
hírlevélben megtalálhatják.
▪ Szeptembertől hetente minden csütörtökön az
esti
szentmiséket
követően
18:45-től
Szentségimádás lesz a Magyar Ispitatemplomban. 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 Székesegyházi Plébánia októbertől indítja újra
a Biblia órát, az ifjúsági csoportot és a
katekumen csoportot. Az új tanévben új
szívekkel várjuk a régi és új tagok jelentkezését.
Katekumen csoportba azoknak a fiataloknak és
felnőtteknek a jelentkezését várjuk, akik
szeretnének megkeresztelkedni, illetve szeretnék
pótolni valamelyik beavató szentség felvételét (a
bérmálást és az Eucharisztiát). Kérjük a kedves
Híveket, hívják fel családtagjaik, ismerőseik
figyelmét erre a tanfolyamra, és arra, hogy
felnőttként is felvehetik a hiányzó szentségeket.
Jelentkezni lehet a plébánián (Káptalandomb 17.),
vagy a szentmisék után a sekrestyében.
Jelentkezési határidő: október 1., vasárnap.

KALKUTTAI SZENT TERÉZ
Az albán nemzetiségű Teréz anya 1910. augusztus 27-én
született Agnes Gonxha Bojaxhiu (ejtsd: Ányesz
Gondzsa Bojadzsiu) néven Üszküb városában (ma
Szkopje, a Macedón Köztársaság fővárosa).
Agnes állami iskolába járt és tagja lett a Máriakongregációnak. Agnes 1928-ban, áldozócsütörtökön
határozta el, hogy szerzetesként Istennek szenteli életét.
Iskolatársnőjével
együtt
felvételét
kérte
az
angolkisasszonyok írországi anyaházába, amely a
Loretói Miasszonyunk nevét viselte. Hamarosan Indiába
küldték, hogy megkezdje noviciátusát Dardzsilingben. Itt
tett szerzetesi fogadalmat 1931. május 25-én. Teréz nevet
az 1925-ben szentté avatott Lisieux-i Kis Szent Teréz
iránt érzett tiszteletből választotta. Teréz anya 1929 és
1948 között földrajzot tanított a kalkuttai Szent Mária
Iskolában, néhány évig az intézmény igazgatónője volt.
1948 augusztusában Teréz anya levette a Loreto-nővérek
ruháját és fehér száriba öltözött, kék szegéllyel, a vállán
kereszttel. 1950 októberében jóváhagyták az új
szerzetestársulatot, a Szeretet Misszionáriusait, amely
Kalkuttában alakult meg, és innen terjedt el egész
Indiában, majd világszerte. Teréz anya 1997. szeptember
5-én halt meg. II. János Pál pápa avatta boldoggá 2003.
október 19-én, a szentek sorába pedig Ferenc pápa iktatta
2016. szeptember 4-én.
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

