Plébániai Hírlevél
A Győri Székesegyházi Római Katolikus Plébánia heti hírlevele
V. évfolyam 207. szám – 2017. szeptember 24. – Évközi 25. vasárnap
HIRDETÉSEK - (2017. szeptember 24.)
HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI
„A TE ARCODAT KERESEM, URAM!”
(Zsolt 27,8)
▪ Ma van Szentírásvasárnapja. Ez az ünnep is jelzi
SZÉKESEGYHÁZI PLÉBÁNIA TERÜLETÉN
számunkra, hogy a Szentírásban Isten élő szavával és
In memoriam Hrotkó Géza
(BELVÁROS)
„Szívemben nagy-nagy hálával szeretnék megemlékezni a üzenetével találkozunk. Lelki életünk egyik forrása, ha
MAGYAR ISPITA TEMPLOM
köztiszteletben álló, sőt sokak által különös szeretettel naponta hallgatjuk vagy olvassuk Isten hozzánk szóló Igéjét.
(Hétfőtől-Szombatig)
övezett paptestvérről, aki szeptember közepén, a ▪ Októberben, mint a rózsafüzér hónapjában különösen is
ORSOLYITA TEMPLOM (Vasárnap)
Fájdalmas Anya ünnepén távozott közülünk. Talán nem ebben az imaformában köszöntjük Szűz Máriát. A
(2017. szeptember 25. - 2017. október 1.)

Hétfő (szeptember 25.)
(Magyar Ispita templom)

645 szentmise (olvasott)
1100 gyászmise (Kármelita t.) † Hrotkó Géza
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
Kedd (szeptember 26.)
Szent Kozma és Damján vértanúk - e
(Magyar Ispita templom)

645 szentmise (olvasott)
1300 temetés
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
Szerda (szeptember 27.)
Páli Szent Vince áldozópap - E
(Magyar Ispita templom)

645 szentmise (olvasott)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
Csütörtök (szeptember 28.)
Szent Vencel vértanú - e
Ruiz Szent Lőrinc és társai vértanúk - e
(Magyar Ispita templom)

645 szentmise (olvasott)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
1845 szentségimádás
Péntek (szeptember 29.)
Szent Mihály, Szent Gábor, Szent Rafael
főangyalok - Ü
(Magyar Ispita templom)

645 szentmise (olvasott)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
Szombat (szeptember 30.)
Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító - E
(Magyar Ispita templom)

645 szentmise (olvasott)
1000 ministráns foglalkozás (Orsolyita t.)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
Vasárnap (október 1.)
Évközi 26. vasárnap
(Orsolyita templom)

(szentmisék alatt szentgyónási lehetőség)
830 szentmise (énekes)
1000 szentmise (énekes)
1100 szentmise (énekes) (Dr. Kiss Barnabás
OSB)
1200 szentmise (énekes)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)

„Istenünk, ki Szent Jeromos
áldozópapodba odaadó és minden
áldozatra kész szeretetet oltottál a
Szentírás iránt, kérünk, add, hogy néped
is megtalálja Igédben az élet forrását, és
egyre többet merítsen belőle!”

vagyok egyedül, amikor lelki szemeimmel máig elevenen
látom a Don Camilló-s jelenetet: Géza atya reverendában
száguld le a Káptalandomb kövein, mosolyogva, tülkölve
kedvenc drótszamarán… Rektorom, később lelkivezetőm,
a Székesegyház plébánosaként pedig elődöm is volt.
Mindig tudott bátorítani, vigasztalni. „Kistestvérem, ne
felejtsd: »Az Istent szeretőknek minden a javukra válik«
(Róm 8,29)” – idézte gyakran. Vagy egy más alkalommal,
a soproni templomépítő években sok feladat és gond
közepette így szólt: „Bátorság, ne aggódj: az angyalok
mindent írnak odafent.” Ezt a kedves mondatot egyébként
még pár nappal a halála előtt is elismételte. Amikor
elérkezett a transitus (az orvos már kitöltötte épp a
szükséges papírokat, megállapítva az exitus beálltát), én
Géza atya arcáról nem az elmúlást, hanem az átköltözést
olvashattam le. Hirtelen eszembe jutott, hogyan is
nevezték őt legkedvesebb barátai: Gesu! S ha ezt a szép
elnevezést olaszul olvassuk, Jézus nevét kapjuk. Nem
véletlenül: a jó Gesu atya valóban Jézus-arcúvá változott,
ahogy már életében igyekezett egy másik, azaz alter
Krisztus lenni a vele találkozóknak. Géza atya, köszönjük,
hogy igaz ember, keresztény és pap voltál számunkra:
viszontlátásra, odaát!”
Bognár István

„GÉZA ATYA HAZAKÖLTÖZÖTT”
„2017. szeptember 15-én, a Fájdalmas Szűzanya ünnepén
Hrotkó Géza pápai prelátus, székesegyházi olvasókanonokot
Urunk hazahívta a boldog örökkévalóságba.
Géza
barátommal
1947-ben
ismerkedtünk
meg
Pannonhalmán, ahol osztálytársak lettünk. Amikor 1950-ben a
bencéseknek visszaadták a pannonhalmi gimnáziumot, akkor
ismét nemcsak egy osztályba jártunk, hanem együtt készültünk
arra, hogy mi is bencések leszünk. Gondviselő Atyánk azonban
másként rendelkezett. Érettségi után a Győri Egyházmegyébe
vettek fel minket 1953-ban. 1955-től ismét évfolyamtársak
lettünk a budapesti Hittudományi Akadémián.
Amikor 1959 márciusában feloszlatták a Központi Papnevelő
Intézetet, Budapesten segédmunkásként helyezkedtünk el, és
részt vettünk a kirúgott kispapok továbbtanulásának
megszervezésében. Ezért tartóztattak le mindkettőnket, és
ítéltek el 1961. június 29-én. Géza barátom három év börtönt
kapott. Szeptember 8-án a Fő utcai vizsgálati fogságból
átvittek minket a Kozma utcai gyűjtőfegyházba, hogy ott
töltsük le büntetésünket. Ő a mosodában dolgozott, én pedig a
mosoda tőszomszédságában lévő rabkonyhán. Őreink is tudták
azt, hogy jó barátok vagyunk, és többször is alkalmat adtak
arra, hogy egymással találkozzunk. Minden héten ő hozta
nekünk a tiszta ruhát, én pedig vittem nekik a maradékot. 1963ban amnesztiával szabadultunk.
Amikor a magyar állam tárgyalni kezdett a Vatikánnal, akkor
kaphattunk először kápláni beosztást. Tizenkét évi káplánság
után lett plébános Dadon, majd Rajkán. A rendszerváltás után
Dr. Pápai Lajos püspök úr nevezte ki Győr-Belváros
plébánosává és kanonokká. Felterjesztésére 1995-ben II. János
Pál pápa pápai prelátussá nevezte ki.
1991-től kezdődően tanított a Győri Hittudományi Főiskolán.
A Papnevelő Intézet rektora volt 1992-től 1995-ig, majd a
hittanár szak igazgatója lett nyugdíjba vonulásáig. Nyugdíjas
éveit 2011 decemberétől a Győr Egyházmegyei Papi
Otthonban töltötte.
Most, Géza atya halálával hetvenéves barátságunknak lett
átmenetileg vége, remélem, hogy majd újra találkozunk.
Csodálatos jó barát volt, de amiért most a legjobban csodálom
és tisztelem, az, hogy hosszas és fájdalmas betegsége idején
egyetlen jajszót nem hallottam tőle, és ha rákérdeztünk, akkor
sem panaszkodott soha. Betegsége súlyosabbra fordulása óta
pedig tudatosan készült élete utolsó útjára. Mennyei
Édesanyánk iránta való szeretetének jelét ismerte fel, amikor
1961-ben szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján
szállították át a vizsgálati fogságból a börtönbe, 1963-ban
pedig március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén
szabadult a börtönből. Most pedig szeptember 15-én, a
Fájdalmas Szűzanya ünnepén költözött az örök hazába.
Géza barátunk, imádkozzál értünk!”
Dr. Rédly Elemér

szentolvasó imádkozása bárhol és bármikor jó alkalmat ad,
hogy Isten Anyjának segítségével elmerüljünk Jézus
életében. Az esti szentmisék előtt közösen imádkozzuk a
rózsafüzért. Mindenkit szeretettel várunk erre a közösségi
imádságra!
▪ Hrotkó Géza pápai prelátus, székesegyházi kanonok,
egykori székesegyházi plébános életének 85., papságának 60.
évében 2017. szeptember 15-én, az Úr kegyelméből, a
betegek kenetével megerősítve az örök hazába költözött.
Géza atyától szeptember 25-én, hétfőn 11 órai kezdettel a
győri
Kármelhegyi
Boldogasszony-templomban
bemutatott szentmise keretében vehetünk végső búcsút. A
székesegyházi kriptába sajnos nincs lehetőség jelenleg
lemenni, ezért koszorúkat és virágcsokrokat kérünk, ne
hozzanak! Szíves megértésüket köszönjük!
▪ Szeptember 26-án, kedden 17 órai kezdettel Keresztes
Ilona, a Kossuth Rádió szerkesztője, a Fiatalok az Élet
Szolgálatában közösség alapítója, valamint e közösség tagjai
tartanak előadást „Élet a születés előtt” címmel a Győri
Hittudományi Főiskolán. Az esemény a Győri
Egyházmegye életvédelmi programsorozatának első alkalma
lesz. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
▪ Szeptember 27-én, szerdán 18 órai kezdettel a KÉSZ győri
csoportjának meghívására Dr. Pápai Lajos nyugalmazott
püspök tart előadást a „Kelet keresztényei” címmel a
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar Barsi
Ernő Termében. Minden érdeklődőt szeretettel hívnak a
szervezők!
▪ 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 30-án,
szombaton 10-kor lesz az Orsolyita-templomban.

SZENT MIHÁLY, SZENT GÁBOR, SZENT
RAFAEL FŐANGYALOK
Szent Mihály
Mind a zsidó, mind a keresztény hagyományban a
legnagyobb az angyalok közül. A lázadó angyalok elleni harc
vezére volt az égben, mely harc során a bukott angyalok
letaszíttattak a mennyből (Jel 12,7–9). Mihály az ószövetségi
választott nép védőangyala lett, és Isten újszövetségi népe
védelmezőjeként is tiszteljük.
492-ben megjelent Dél-Itáliában, Apuliában. Gargano
hegyén kegytemplomot építettek a tiszteletére.
Szeptember 29. a római Szent Mihály-bazilika
fölszentelésének emléknapja. Ez a nap vált Nyugaton Szent
Mihály ünnepévé.
Szent Gábor
A Szentírás szavai szerint az Úr előtt álló hét főangyal egyike
(Tób 12,15; Lk 1,19). Zakariásnak megjelenve a jeruzsálemi
templomban hírül adta Keresztelő Szent János születését és a
megváltás elérkeztét (Lk 1,11–20). Názáretben Mária
számára a megtestesülés hírét vitte Gábor angyal. Szavait
idézzük minden Üdvözlégy imádságban (Lk 1,26–45).
Ünnepe a II. vatikáni zsinatig március 24-én, Gyümölcsoltó
Boldogasszony vigíliáján volt. A három főangyal ünnepét a
zsinat helyezte egy napra.
Szent Rafael
Egyike a hét angyalnak. Ő az, „aki mindig kész arra, hogy az
Úr színe elé lépjen”. A Bibliában csak Tóbiás könyvében
szerepel, az ifjú Tóbiás kísérőjeként (Tób 12,15).
Nehéz helyzetekben segít, gyógyít, ártalmatlanná teszi a
démont. Az utasok, a zarándokok és a földi zarándokútját
járó egyház védelmezője.

részlet: www.magyarkurir.hu
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