Plébániai Hírlevél
A Győri Székesegyházi Római Katolikus Plébánia heti hírlevele
V. évfolyam 205. szám – 2017. szeptember 10. – Évközi 23. vasárnap
HIRDETÉSEK - (2017. szeptember 10.)
HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI
ARANYSZÁJÚ SZENT JÁNOS
SZÉKESEGYHÁZI PLÉBÁNIA TERÜLETÉN Szeptember 13-a Aranyszájú Szent János egyháztanító, ▪ Szeptember 12-én, kedden este Mária szent nevének
görög egyházi író ünnepnapja.
emléknapján a Mária Rádió negyedórás élő közvetítést
(BELVÁROS)
Aranyszájú Szent János (Joannész Khrüszosztomosz, 344– sugároz a magyarság lelki megújulásáért a Prohászka
MAGYAR ISPITA TEMPLOM
407) a kisázsiai Antióchiában, a mai Törökország területén Ottokár Orsolyita Gimnázium kápolnájából (Újkapu u. 2(Hétfőtől-Szombatig)
született, arisztokrata család gyermekeként. A kor 4.). Mindenkit szeretettel várunk nemzetünkért való
legnagyobb pogány szónokának, Libaniosznak volt közös imádságra!
ORSOLYITA TEMPLOM (Vasárnap)
(2017. szeptember 11. - 2017. szeptember 17.)

Hétfő (szeptember 11.)
(Magyar Ispita templom)

645 szentmise (olvasott)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
Kedd (szeptember 12.)
(Magyar Ispita templom)

Szűz Mária szent neve - E
645 szentmise (olvasott)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
2000 „Kiáltás” (közös imádkozás, melyet a Mária
Rádió a Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium
kápolnájából (Újkapu u. 2-4.) élőben közvetít)

Szerda (szeptember 13.)
(Magyar Ispita templom)

Aranyszájú (Krizosztomosz) Szent János püspök
és egyháztanító - E

645 szentmise (olvasott)
1130 rózsafüzér (Orsolyita t.)
1200 Fatimai szentmise (Héray András atya)
(Orsolyita t.)

1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
Csütörtök (szeptember 14.)
(Magyar Ispita templom)

A szent kereszt felmagasztalása - Ü
645 szentmise (olvasott)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
1845 szentségimádás
Péntek (szeptember 15.)
(Magyar Ispita templom)

A Fájdalmas Szűzanya - E

645 szentmise (olvasott)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
Szombat (szeptember 16.)
(Magyar Ispita templom)

Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök
vértanúk - E

645 szentmise (olvasott)
1000 ministráns foglalkozás (Orsolyita t.)
1530 esküvő (Orsolyita t.)
1700 nászmise (Bencés t.)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
Vasárnap (szeptember 17.)
Évközi 24. vasárnap
(Orsolyita templom)

(szentmisék alatt szentgyónási lehetőség)
830 szentmise (énekes)
1000 szentmise (énekes)
1100 szentmise (énekes) (Dr. Kiss Barnabás
OSB)
1200 szentmise (énekes)
1600 keresztelő (Kármelita t.)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
Soós Gábor orgonaművész koncertje (Ars Sacra
fesztivál) a szentmise után

tanítványa. Megkeresztelkedése után a közeli hegyekbe
vonult, és magányos imádságos életet kezdett. Később,
felismerve, hogy nem menekülhet a társadalmi problémák
elől, visszatért Antióchiába. 386-ban pappá szentelték.
397-ben, tiltakozása ellenére, a Bizánci Birodalom
fővárosának érsekévé választották; hat éven át, 404-ig volt
Konstantinápoly püspöke. Ez idő alatt jelentős reformokat
vezetett be: kórházakat és jótékonysági intézményeket
alapított, a városban lakó gótok számára külön klérust
szervezett – az ariánus hitet azonban ellenezte, és nagy
szerepe volt abban, hogy 400-ban Konstantinápoly népe
fellázadt és elűzte Gainas gót főparancsnok csapatait.
Megalkuvást nem ismerő hozzáállása miatt a papság egy
része, sőt később maga a császárné is szembefordult vele:
előbb Armeniába száműzték; ám mivel innen is levelezett
híveivel, a Fekete-tenger északkeleti partvidékére
kényszerítették. Útközben érte a halál.
Életműve nem maradt ránk egészében, ám így is a
legterjedelmesebb
más
görög
egyházatyákéhoz
viszonyítva. Közel húsz elméleti jellegű műve a korabeli
kereszténység mindennapos problémáit tárgyalta, például
a házassági erkölcs, a papi élet, az aszkézis kérdéseit.
Beszédeinek száma az ezret is meghaladja, több száz
közülük ma is kiadatlan, s az utóbbi évtizedekben is egyre
újabbak kerülnek elő: ezen írásaiban bibliai helyeket
magyaráz; ünnepekről, szertartásokról szól; mártírok és
egyházfők emlékét eleveníti fel, vagy épp egy-egy
társadalmi visszásság ellen száll síkra. Beszédei
művelődéstörténeti szempontból is értékesek, akárcsak
ránk maradt 236 levele.
Nyelvezetének, gondolatainak tisztasága és gazdagsága
miatt tapadt nevéhez a VI. századtól a Khrüszosztomosz
(aranyszájú) jelző. Rendkívüli képességgel bírt, hogy az
egyszerű emberek élethelyzeteivel és kérdéseivel
kapcsolja össze a bibliai szövegeket. Hangsúlyozta a
dolgokban való közös részvétel, a munka jelentőségét, a
rabszolgák felszabadításának szükségességét; felszólított a
javakban való osztozásra egyéni és közösségi szinten
egyaránt. A szolidaritást szinte szentségként élte meg, mint
Krisztus egyfajta valóságos jelenlétét a világunkban.
www.magyarkurir.hu

SZENT KORNÉL PÁPA ÉS SZENT
CIPRIÁN PÜSPÖK VÉRTANÚK
Szent Kornélra és Szent Cipriánra, a 3. század vértanúira
emlékezünk liturgikus emléknapjukon, szeptember 16-án.
A 3. század elején a keresztények aránylag nyugodt
körülmények között élhettek mindaddig, amíg váratlanul
ki nem tört a Decius-féle üldözés. Fábián pápa vértanúsága
után csak egy év elteltével került sor az új pápa
megválasztására, 251-ben.
Kornél pápa nehéz örökséget vett át. Ráadásul Novatianus
személyében ellenpápa lépett föl vele szemben.
Kornél gyakran váltott levelet Karthágó püspökével,
Cipriánnal, aki igen tisztelte a pápát. A ránk maradt
levelekből látható, mennyire aggódtak mindketten az
egyház egységéért. A pápának azonban nem állt sok idő
rendelkezésére: a Gallus császár alatt ismét föllángoló
üldözésben elfogták, és Centumcellae-be (ma: Civitá
Vecchiába) száműzték, ahol 253. szeptember 14-én vagy
15-én meghalt. A többi vértanú pápa mellé temették a
Callixtus-katakombába.
A legenda szerint amikor Kornél pápa már számkivetése
helyén volt, az egyik vezető ember kérte, jöjjön el hozzá,
és imádkozzék évek óta bénán fekvő feleségéért. A pápa
követte az embert, imádkozott a beteg felett, és az
meggyógyult. E csoda hatására a házaspár megtért,
megkeresztelkedett, s velük együtt húsz katona is
keresztény lett. Mikor a császár ezt megtudta, parancsot
adott, hogy valamennyien mutassanak be áldozatot Mars
templomában. Az újonnan megkereszteltek azonban ezt
megtagadták, ezért Kornéllal együtt ólmos ostorokkal
halálra verték őket.
(folyt.)>>>

▪ Szeptember 13-án, szerdán déli 12 órakor tartjuk a
fatimai szentmisét az Orsolyita-templomban. A
szentmisét és szentbeszédet Héray András atya, az
MKPK irodaigazgatója, a budapesti Kútvölgyikápolna igazgatója mutatja be. A szentmise előtt fél
órával a rózsafüzért imádkozzuk közösen.
▪ Szeptember 16-án, szombaton és 17-én, vasárnap lesz a
tétszentkúti Segítő Szűzanya búcsúja. Szombaton este
fél 9-kor Németh László általános püspöki helynök,
vasárnap 11 órakor Dr. Pápai Lajos nyugalmazott győri
megyéspüspök mutat be szentmisét. Részleteket a
plakáton olvashatnak.
▪ Szeptember 17-én, vasárnap este 6 órakor ünnepi
szentmise lesz az Orsolyita-templomban, majd Soós
Gábor orgonaművész, a Győri Hittudományi Főiskola
Egyházzenei Tanszékének tanára ad koncertet az Ars
Sacra fesztivál keretei között. Mindenkit szeretettel
várunk!
▪ A Székesegyházban megtörtént a kegyoltár felületi
tisztítása és javítása. A szobrok, faragványok valamint az
oltárépítmény restaurálása folyamatban van. Véget ért a
kegykép igen színvonalas ötvösségű, művészi igényű
díszkeretének restaurálási munkája. Augusztus utolsó
hetében pedig több faragott-aranyozott tárgyon is
megkezdődött az aranyozás.
▪ Az új tanév kezdetén szeretettel köszöntjük az iskolás
gyerekeket, tanáraikat és szüleiket egyaránt! A
Szentlélek ereje segítsen mindannyiunkat a tanulásban,
tanításban és nevelésben. Hittanosaink közül szeretettel
hívjuk és várjuk az oltárszolgálatra, a ministránsok
sorába az érdeklődőket. Az első ministráns foglalkozás
szeptember 16-án, szombaton 10-kor lesz az Orsolyitatemplomban.
(folyt.) Ciprián előkelő karthagói családból származott, s
kiváló neveltetést kapott. Tanulmányai végeztével mint
ügyvéd és a retorika tanára kezdett dolgozni
szülővárosában. Caecilius nevű pap barátja hatására lett
hívő, valószínűleg 246 húsvétján keresztelkedett meg.
Donatus püspök hamarosan pappá szentelte. 248-ban,
Donatus halála után pedig – minden tiltakozása ellenére
– megválasztották a város püspökének. Mivel Karthagó
akkor Észak-Afrika egyházi központja volt, Ciprián
nemcsak a város püspöke, hanem a közel százötven tagot
számláló afrikai püspökkollégium feje is lett.
De unitate Ecclesiae (Az Egyház egységéről) című
értekezése mutatja, hogy Cipriánt mennyire áthatotta az
egyház egységének hite és féltése. Egyéb írásaiban is a jó
pásztor beszél, akinek legnagyobb gondja a nyáj egysége
és belső békéje.
Ám azok az évek, amelyekben ezen a belső egységen
munkálkodhatott, gyorsan elmúltak. 257-ben Valerianus
császár újabb üldözési hullámot indított el. Ciprián az
elsők között volt, akiket 257. augusztus 30-án Aspasius
Paternus prokonzul elé állítottak, aki a püspököt
száműzetésre ítélte, és egy távoli kisvárost, Curubist
jelölte ki számára tartózkodási helyül.
Száműzetése helyén Ciprián töretlen erővel folytatta
munkáját, mígnem egy álomból tudomására jutott, hogy
Krisztus vértanújává kell lennie.
258 nyarán Valerianus ismételten kiadta a
keresztényüldöző rendeletet, sőt, súlyosbított rajta.
Hamarosan letartóztatták Cipriánt. 258. szeptember 14én elítélték. A jelen levő keresztények, akik
végighallgatták a pert, fölkiáltottak: „Vele együtt
akarunk meghalni!” Tömeg kísérte Cipriánt a
vesztőhelyre, ahol lefejezték pontosan egy évvel az álom
után.
Cipriánt Kornél pápával együtt már a 4. század közepén
ünnepelték Rómában. Emléknapjukat IX. Gergely pápa
helyezte át szeptember 16-ára a Szent Kereszt
fölmagasztalása és Kisboldogasszony oktávája miatt.
részlet: www.magyarkurir.hu
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