Plébániai Hírlevél
A Győri Székesegyházi Római Katolikus Plébánia heti hírlevele
V. évfolyam 206. szám – 2017. szeptember 17. – Évközi 24. vasárnap
HIRDETÉSEK - (2017. szeptember 17.)
HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI
SZENT MÁTÉ APOSTOL ÉS
SZÉKESEGYHÁZI PLÉBÁNIA TERÜLETÉN
EVANGÉLISTA
▪ Dr. Pápai Lajos nyugalmazott megyéspüspök
Míg Máté meghívásának történetét az evangéliumból „XII. Piusz pápa a legújabb kutatások tükrében”
(BELVÁROS)
ismerjük, életének további eseményeiről csak a című előadását szeptember 20-án, szerdán 18
MAGYAR ISPITA TEMPLOM
hagyományból tudunk néhány szórványos adatot.
órakor hallhatják az érdeklődők a Győri
(Hétfőtől-Szombatig)
A legenda szerint az apostolok szétválása után Máté
Hittudományi Főiskola épületében.
ORSOLYITA TEMPLOM (Vasárnap)
Etiópiába ment (más hagyományok szerint Perzsiába,
(2017. szeptember 18. - 2017. szeptember 24.)

Hétfő (szeptember 18.)
(Magyar Ispita templom)

645 szentmise (olvasott)
1500 temetés (Révfalu)
1600 gyászmise (Magyar Ispita t.)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
Kedd (szeptember 19.)
(Magyar Ispita templom)

Szent Januáriusz püspök és vértanú - e
645 szentmise (olvasott)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
Szerda (szeptember 20.)
(Magyar Ispita templom)

Kim Taegon Szent András áldozópap, Csong
Haszang Szent Pál és társaik vértanúk - E

645 szentmise (olvasott)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
Csütörtök (szeptember 21.)
(Magyar Ispita templom)

Szent Máté apostol és evangélista - Ü
645 szentmise (olvasott)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
1845 szentségimádás
Péntek (szeptember 22.)
(Magyar Ispita templom)

645 szentmise (olvasott)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
Szombat (szeptember 23.)
(Magyar Ispita templom)

Pietrelcinai Szent Pio áldozópap - E
645 szentmise (olvasott)
1000 ministráns foglalkozás (Orsolyita t.)
1630 esküvő (Bencés t.)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
koncert - a Győri Hittudományi Főiskola
Egyházzenei Tanszékének kamarazenekara az
Ars Sacra fesztivál keretében

Vasárnap (szeptember 24.)
Évközi 25. vasárnap
A SZENTÍRÁS VASÁRNAPJA
(Orsolyita templom)

(szentmisék alatt szentgyónási lehetőség)
830 szentmise (énekes)
1000 szentmise (énekes)
1100 szentmise (énekes) (Dr. Kiss Barnabás
OSB)
1200 szentmise (énekes)
1715 rózsafüzér titokcsere
1800 szentmise (énekes)

„Istenünk, ki megengedted, hogy Szent
Januarius vértanúd emlékezetét
megüljük, add meg, kérünk, hogy az örök
boldogságban társaságának
örvendhessünk!”

Szíriába, Makedóniába vagy Írországba). Történt egy
napon, hogy a király fia meghalt. A bennszülött varázslók
mindent elkövettek, hogy életre keltsék, de hiába. Akkor a
kincstárnok azt tanácsolta urának, hívja el Mátét. Ő el is
ment és föltámasztotta a fiút. A király ettől olyan boldog
lett, hogy örömében egész országába hírnököket küldött,
akik ezt hirdették: „Jöjjetek, és lássátok Istent, aki emberi
formában megjelent közöttünk!”
Az emberek össze is sereglettek, Máté pedig tanította őket,
hogy kinek a nevében és erejében támasztotta föl a halott
királyfit.
Az
emberek
hittek
szavának,
megkeresztelkedtek, a király pedig hálája jeléül egy
pompás templomot építtetett.
Volt a királynak egy Efigénia nevű leánya is, aki szintén
megtért, és Máté fölvette az Istennek szentelt szüzek közé.
A király halála után, Hirtacus szemet vetett Efigéniára.
Máténak ígérte a fele országát, ha rábeszéli a leányt, hogy
legyen a felesége. Egy alkalommal Máté a házasság
szépségéről és szentségéről prédikált a szüzeknek és a
népnek, és hangsúlyozta, hogy senkit nem szabad
elválasztani a házastársától. A király azt hitte, hogy Máté
az ő kérésének megfelelő szándékkal szól, és most beszéli
rá Efigéniát a vele való házasságra. Ő azonban így
válaszolt a királynak: „Úgy látom, egészen félreértettél
engem, ó király, hiszen tudod, hogy Efigénia az örök
Király menyasszonya, és az ő szent fátyolát viseli. Hogyan
vehetnéd el annak jegyesét, aki nálad sokkal
hatalmasabb?” E szavaktól Hirtacus szörnyű haragra
lobbant és kirohant a templomból. Aztán elküldte a hóhért,
és az, miközben Máté kitárt karral imádkozott az oltárnál,
hátulról leszúrta.
Egy másik hagyomány szerint Máté máglyán halt meg.
Ismét más hagyomány úgy tudja, hogy a máglya az apostol
imádságára kialudt, és Máté később Núbiában halt meg
békességben.
Szent Máté ünnepét Rómában a 9–10. század óta
szeptember 21-én ülik. Testét 954-ben vitték Keletről
Salernóba, ahol ma is őrzik. A keleti keresztények
november 16-án ünneplik, a koptok október 9-én.
részlet: www.magyarkurir.hu

SZENT JANUÁRIUSZ PÜSPÖK ÉS
VÉRTANÚ
A dél-itáliai Benevento püspöke, Januarius hatodmagával
lett vértanú: Festus, Desiderius, Sossus, Procolus,
Eutüchész és Acutius voltak a társai abban a dicsőséges
küzdelemben, amelyben a Diocletianus-féle üldözés (284-305) alatt győztek Krisztus nevében.
A 7. századi vértanú-akta szerint - adatai meglehetősen
hézagosak, de a legkorábbiak - egy harminc esztendős
misenói diákonus, Sossus megtudta, hogy Pozzuoliba
érkezett a beneventói püspök, Januarius a diákonusával,
Festusszal és a lektorával, Desideriusszal.
Sossus többször is fölkereste őket, de mindig titokban,
mert a cumanai Szibillához zarándokló pogány tömeg
veszélyes volt a keresztényekre. Sossust minden
óvatossága ellenére fölfedezték, s mint keresztényt
Dracontius bíró parancsára bebörtönözték. Ekkor
Januarius és két kísérője elment hozzá. Amikor
megvallották, hogy ők is keresztények, mindhármukat
letartóztatták és a bíró elé vitték. A bíró felszólította őket,
hogy áldozzanak az isteneknek, s mivel nem voltak
hajlandók, kimondta az ítéletet, hogy Sossusszal együtt
mind a négy keresztényt vessék medvék elé Puteoli
amfiteátrumában. Ezt az ítéletet azonban megváltoztatta,
és kard általi halálra ítélte őket.
Miközben a vesztőhelyre kísérték a püspököt és három
társát, a puteoli egyház diákonusa, Procolus és két hívője,
Eutüchész és Acutius tiltakozott az igazságtalan ítélet
ellen. Erre elfogták, és velük együtt lefejezték őket is.
A történészek ma azon a véleményen vannak, hogy e
vértanúk valóban éltek és vértanúk lettek, de nem
egyszerre és nem egy helyen. (folyt.)

▪ A Bencés Diákok Győri Egyesülete szeptember
20-án, szerdán 19 órakor tartja következő
szabadegyetemi előadását a Czuczor Gergely
Bencés Gimnázium Dísztermében. Vendégük
Pregitzer Fruzsina színművésznő és Bata
Hajnalka népdalénekesnő, akik „Legyen
világosság” című előadásukkal Mécs László
premontrei papköltőre emlékeznek. A belépés
díjtalan.
▪ Szeptember 21-én, csütörtökön 17:30-kor tartjuk
a Szent László-estek programsorozat következő
előadását,
melyben
Prokopp
Mária
művészettörténész, egyetemi tanár tart előadást a
dél-itáliai Szent László-ábrázolásokról. Helyszín:
Múzeumház, Bécsi kapu tér 4. Szeretettel várjuk az
érdeklődőket!
▪ Szeptember 23-án, szombaton este 6 órakor
ünnepi szentmise lesz a Magyar Ispitatemplomban, majd barokk orgona- és
kamarazenei koncertet adnak a Győri
Hittudományi Főiskola Egyházzenei Tanszékének
tanárai és hallgatói az Ars Sacra fesztivál keretei
között. Mindenkit szeretettel várunk!
▪ A Székesegyházi Plébánia októbertől indítja újra
a Biblia órát, az ifjúsági csoportot és a katekumen
csoportot. Szeretettel 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 8.,
vasárnap, a kezdés időpontja: október 13., péntek.
▪ Hittanosaink közül szeretettel hívjuk és várjuk az
oltárszolgálatra, a ministránsok sorába az
érdeklődőket.
A
következő
ministráns
foglalkozás szeptember 23-án, szombaton 10-kor
lesz az Orsolyita-templomban.
(folyt.) Valamennyien a Nápoly környékén lévő
egyházakhoz tartoztak: Beneventóban halt meg
Januarius, Festus és Desiderius; Misenóban Sossus;
Eutüchész és Acutius pedig Pozzuoliban.
1936-ban látott napvilágot egy olyan föltevés, mely
szerint a Nápolyban tisztelt Januarius azonos a
beneventói vértanú püspökkel, aki a szardikai zsinaton
(343) védte az igaz hitet, ezért Konstans császár
száműzetésbe küldte, s vértanú lett. Egyes történészek
elfogadják, más hagiográfusok szerint ennek a
föltevésnek semmi történeti alapja nincsen.
A szent vértanúk tiszteletét a 4. század óta őrzi a
hagyomány. A Jeromos-féle Martirológium szeptember
19-én hozza Januarius temetését a Nápoly melletti
Puteoliban. A római naptárba 1586-ban vették föl
ünnepüket.
részlet: www.katolikus.hu
„Mindenható, örök Isten, te Szent Pio áldozópapnak
megadtad azt a kegyelmet, hogy különleges módon
részesedjék Fiad szenvedésében, és papi szolgálata által
megújuljanak közöttünk irgalmasságod csodái.
Közbenjárására add, hogy mi is részt vállaljunk Krisztus
szenvedésében, és így feltámadásának dicsőségében is
részesüljünk. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel
egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.”
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