Plébániai Hírlevél
A Győri Székesegyházi Római Katolikus Plébánia heti hírlevele
V. évfolyam 208. szám – 2017. október 1. – Évközi 26. vasárnap
HIRDETÉSEK - (2017. október 1.)
HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI
TELT HÁZ A „SZENTSÉGIMÁDÁS
▪
Boldog
Apor Vilmos püspök és vértanú tiszteletére
SZÉKESEGYHÁZI PLÉBÁNIA TERÜLETÉN
ISKOLÁJÁBAN”
bemutatott elsőhétfői szentmisét október 2-án, holnap 18
(BELVÁROS)
„Tanuljatok tőlem” – hív mindannyiunkat Jézus. Aki Tőle órai kezdettel Dr. Lukácsi Zoltán atya tartja az
MAGYAR ISPITA TEMPLOM
szeretne tanulni, annak szól tizenkét hétfőn keresztül „A Orsolyita-templomban. A szentmise előtt 17:30-tól
szentségimádás iskolája” a budapesti városmajori Jézus rózsafüzért imádkozunk.
(Hétfőtől-Szombatig)
Szíve-templomban. Madocsai Bea írását adjuk közre.
ORSOLYITA TEMPLOM (Vasárnap)
▪ Október 6-án, elsőpénteken, 17:45-kor a Jézus Szíve
(2017. október 2. - 2017. október 8.)
Hétfő (október 2.)
Szent Őrzőangyalok - E
(Magyar Ispita templom)

645 szentmise (olvasott)
1730 rózsafüzér (Orsolyita t.)
1800 Apor-mise (Dr. Lukácsi
(Orsolyita t.)

Zoltán)

Kedd (október 3.)
(Magyar Ispita templom)

645 szentmise (olvasott)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
Szerda (október 4.)
Assisi Szent Ferenc - E
(Magyar Ispita templom)

645 szentmise (olvasott)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
Csütörtök (október 5.)
(Magyar Ispita templom)

645 szentmise (olvasott)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
1845 szentségimádás
Péntek (október 6.)
Szent Brúnó áldozópap - e
(Magyar Ispita templom)

645 szentmise (olvasott)
1715 rózsafüzér
1745 Jézus Szíve Litánia
1800 szentmise (énekes)
Szombat (október 7.)
Rózsafüzér Királynője - E
(Magyar Ispita templom)

645 szentmise (olvasott)
800 KÉSZ-mise (Orsolyita t.)
830 rózsafüzér (Orsolyita t.)
1000 ministráns foglalkozás (Orsolyita t.)
1500 esküvő (Kármelita t.)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
Vasárnap (október 8.)
SZŰZ MÁRIA,
MAGYAROK NAGYASSZONYA,
MAGYARORSZÁG FŐPÁTRÓNÁJA - FÜ
(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)
SZENT ŐRZŐANGYALOK
Az őrzőangyalok ünneplése a 16. században alakult ki
Spanyolországban, innen terjedt el Európába. A 17.
században vált általánossá, a római kalendáriumban 1615ben vezették be. V. Pál szeptember első vasárnapjára, X.
Kelemen a Szent Mihály ünnepe utáni első szabadnapra
helyezte az elméknapot, amely végül X. Pius intézkedésére
a 20. század elején került október 2-ára, mai helyére.
részlet: www.magyarkurir.hu

A szentségimádás csöndjében Jézus maga alakítja
szívünket, formálja bensőnket. Sokan vannak azonban,
akik számára szokatlan, idegen az a helyzet, hogy ott üljön
a monstrancia előtt és… és tényleg, mit is kell ott csinálni?
Imádkozni kell? De hogyan? A magam szavaival, vagy
imádságokat kell mondani? És ha nem jut eszembe semmi?
Vagy épp annyi gondolat kavarog a fejemben, hogy azokat
otthon is át tudom gondolni, fölösleges elmenni a
templomig? Ha pedig csak tétlenül ülök, az nem
elvesztegetett idő? Ráadásul ha meghallom, hogy
szentségimádás, gyerekkoromból a végtelennek tűnő
unatkozás ideje jut eszembe.
Ez a vívódás sokak lelkében jelen van, és talán sosem volt
még lehetőségük mindezt megfogalmazni, kimondani, és
még kevésbé megkeresni a válaszokat, ráakadni a
megoldásra. Mert ugyanakkor vannak a látókörünkben
olyanok, akik alig várják, hogy betérhessenek a templomba
akkor is, ha nincs mise. Boldogan iratkoznak föl egy-egy
órára, ha szentségimádást szerveznek a plébánián. Látszik
rajtuk a derű, a békesség, a „kisimultság”, amikor
hazaindulnak. Hogy csinálják? Mi történik velük?
A nem istenhívő emberek is keresik a „felülről”, „nagyobb
erőktől”, a kozmoszból, a természetből, a külső
energiákból való töltődés lehetőségét. A szomjukat sokféle
módon próbálják csillapítani, de néha elmennek a forrás
mellett. Az adorációs iskola számukra is döbbenetes
felfedezést kínál.
Aki pedig már régen fölfedezte a szentségimádás nagy
lehetőségét, annak ez a decemberig tartó sorozat újabb
mélységeket tár föl az Istennel való együttlétben. Hiszen
az adorációs iskola célja nem más, mint személyes,
bensőséges kapcsolatba kerülni és maradni Jézus
Krisztussal, aki feltétel nélkül, visszavonhatatlanul,
szenvedélyes
szerelemmel
szeret
külön-külön
mindegyikünket, és alig várja, hogy viszontszeressük.
Egy ének után rövid előadásban szempontokat kapunk,
melyek segítenek abban, hogy az Oltáriszentség kitétele
után teljes valónkat átengedjük annak, Aki valóságosan
jelen van a számunkra.
Az első városmajori adorációs iskola mintegy félezer
érdeklődővel indult, azonban sokan mások – főleg vidékről
– úgy érzik, lemaradnak erről a lehetőségről, ami pedig
nagyon sokat jelentene számukra a 2020-as Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés első
évében, ami a személyes istenkapcsolatunk elmélyítésére
szolgál. Épp ezért a szervező Emmanuel közösség
nemcsak megismétli a tizenkét alkalmas sorozatot a jövő
év elejétől a fővárosban (ezúttal nem a budai, hanem a pesti
oldalon, a Szent Margit-templomban), hanem videóra is
rögzíti az előadásokat. Ha később egy plébános, egy
közösségvezető, egy lelkes világi megszervezi, hogy az ő
templomukban is összejöjjenek azok, akik vágyódnak arra,
hogy Jézus jelenlétében időzzenek, és van pap, diakónus
vagy erre jogosult plébániai munkatárs, aki kihelyezi az
Oltáriszentséget, akkor a felvételek felhasználásával már
indulhat is a szentségimádás iskolája.
Minden forrásunk az egyén és a közösség megújulásához
Belőle fakad! Az Egyház történetében számos esetben
láttuk, hogy amikor már semmi remény nem látszott arra,
hogy a keresztény hit erőre kapjon, föllángoljon, akkor a
hűséges, kitartó szentségimádás gyümölcseként csodák
történtek.
2018 elejétől az Emmánuel közösség szívesen bocsátja
mások rendelkezésére az adorációs iskola anyagát, és
addig is várnak minden érdeklődőt A szentségimádás
iskolájába hétfő esténként 18 órától a városmajori Jézus
Szíve-templomba.
Regisztrálni a http://www.iec2020.hu/ador/ honlapon
lehet.
Forrás: NEK Média/Magyar Kurír

Litániát imádkozzuk a Magyar Ispita templomban.
▪ Október 7-én, szombaton 8 órakor tartjuk a KÉSZ
részvételével az engesztelő fatimai szentmisét az
Orsolyita templomban. A szentmise után a rózsafüzért
imádkozzuk.
▪ Októberben, a rózsafüzér hónapjában az esti
szentmisék előtt 17:30-tól közösen imádkozzuk a
szentolvasót. Mindenkit szeretettel várunk!
▪ Plébániánk e hónapban 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.
▪ A következő ministráns foglalkozás október 7-én,
szombaton 10 órakor lesz az Orsolyita-templomban.
Szeretettel hívjuk és várjuk a hittanosokat!
▪ Október 13-án országos zarándoklat lesz a soroksári
Fatimai Szűzanya tiszteletére épült Szent István Király
Plébániatemplomban,
amelyre
minden
egyházmegyéből várják a papokat és a híveket. A 11
órakor kezdődő szentmise főcelebránsa Erdő Péter
bíboros úr lesz. Október 14-én a Mária-jelenések
évfordulójának alkalmából konferenciát is szerveznek.
Részletek a plakáton olvashatóak.
▪ Október 23-án a Székesegyházi Plébánia egy napos
zarándoklatot és lelki napot szervez Márianosztrára és
Esztergomba, amelyre szeretettel hívjuk a kedves
Híveket. Részvételi díj 3.800 Ft személyenként, mely
befizethető a sekrestyében vagy hivatali időben a
plébánián. Jelentkezni lehet október 15-ig.

ASSISI SZENT FERENC
Ferenc az 1180-as évek elején született.
Húszévesen egy hadjárat során megsebesült, s foglyul
ejtették. Szabadulása után visszatért Assisibe, és
fokozatosan felhagyott a nagyvilági élettel. Megtérése
meghatározó mozzanata volt találkozása egy leprással,
valamint a San Damiano-templomban átélt misztikus
élménye, amikor Krisztus háromszor így szólt hozzá a
keresztről: „Ferenc, menj, és javítsd meg omladozó
házamat!”
1208-ig remeteként élt, majd egyre többen csatlakoztak
hozzá.
Ő azonban nem mert a saját elgondolása szerint
életszabályt adni társainak, ezért valamennyien a Szent
Miklós-templomba mentek, ahol az oltáron ki volt téve
az evangéliumos könyv. Ferenc találomra felütötte a
könyvet, és erre a helyre talált: „Ha tökéletes akarsz
lenni, menj, add el, amid van, és oszd szét a szegények
között!” (Mt 19,12). Ekkor felkiáltott: „Testvérek! Ez a
mi életünk! Ez a mi regulánk! Menjetek hát, és tegyétek
meg, amit hallottatok!” Mindez 1209. április 15-én
történt. Ez a nap a ferences rend születésnapja.
Néhány év alatt a testvérek száma elérte az ötezret.
Ferenc és szerzetestestvérei az Angyalos Boldogasszonykápolnában, vagyis a Porciunkulában telepedtek le.
Ferenc megtérése pillanatától haláláig odaadó tisztelettel
követte és hirdette a megfeszített Krisztust.
A halált „Isten hozott, Halál testvér!” felkiáltással
fogadta, és énekelve adta vissza lelkét az Úrnak 1226.
október 3-án a Porciunkulában. Alig két évvel később IX.
Gergely pápa a szentek sorába iktatta. Ünnepét azonnal
felvették a római naptárba, október 4-i dátummal.
részlet: www.magyarkurir.hu
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