Plébániai Hírlevél
A Győri Székesegyházi Római Katolikus Plébánia heti hírlevele
V. évfolyam 209. szám – 2017. október 8. – SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA
HIRDETÉSEK - (2017. október 8.)
HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI
SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK
▪ Október 10-én, kedden este 8 órától a Mária Rádió
SZÉKESEGYHÁZI PLÉBÁNIA TERÜLETÉN
NAGYASSZONYA
Szent István halála előtt Mária oltalmába ajánlotta negyedórás élő közvetítést sugároz a magyarság lelki
(BELVÁROS)
koronáját és országát. Felajánlása óta a Magyarok megújulásáért a Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium
MAGYAR ISPITA TEMPLOM
Nagyasszonyaként is tiszteljük a Szűzanyát. A külön kápolnájából (Újkapu u. 2-4.). Mindenkit szeretettel
(Hétfőtől-Szombatig)
várunk nemzetünkért való közös imádságra!
ünnepet XIII. Leó pápa engedélyezte népünk számára.
ORSOLYITA TEMPLOM (Vasárnap)
Az országfelajánlás 1038-ban történt, Nagyboldogasszony ▪ Október 11-én, szerdán 18 órakor Dékány Ferenc atya
(2017. október 9. - 2017. október 15.)
Hétfő (október 9.)
Szent Dénes püspök és társai vértanúk - e
Leonardi Szent János áldozópap - e
(Magyar Ispita templom)

645 szentmise (olvasott)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
Kedd (október 10.)
(Magyar Ispita templom)

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 (október 11.)
Szent XXIII. János pápa - E
(Magyar Ispita templom)

645 szentmise (olvasott)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
Csütörtök (október 12.)
(Magyar Ispita templom)

645 szentmise (olvasott)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
1845 szentségimádás
Péntek (október 13.)
(Magyar Ispita templom)

645 szentmise (olvasott)
1130 rózsafüzér (Orsolyita t.)
1200 Fatimai szentmise (Szár Gyula Gergely)
(Orsolyita t.)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
1900 Katekumen-tanfolyam (gyülekező a
Plébánián)
Szombat (október 14.)
Szent I. Kallixtusz pápa és vértanú - e
Szűz Mária szombati emléknapja - e
(Magyar Ispita templom)

645 szentmise (olvasott)
1000 ministráns foglalkozás (Orsolyita t.)
1400 esküvő (Orsolyita t.)
1500 esküvő (Kármelita t.)
1600 esküvő (Orsolyita t.)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
Vasárnap (október 15.)
ÉVKÖZI 28. 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)

ünnepén. A Hartvik püspöktől származó legendában így
olvashatunk erről:
„Végre Isten irgalmából, a százszoros jutalom díjára
érdemesen, láz vette le lábáról [a királyt], s mikor már nem
volt kétséges halálának hamari napja, előszólította a
püspököket és palotájának Krisztus nevét dicsőítő
nagyjait; először megtárgyalta velük, hogy kit választanak
helyette királynak. Majd atyailag intette őket, hogy őrizzék
meg az igaz hitet, amelyet elnyertek; hogy az igazságot
szeressék, az égi szeretet láncait kedveljék, gyakorolják a
szeretetet, az alázatossággal törődjenek, de mindenekelőtt
a kereszténység zsenge ültetvényén csőszködjenek. E
szavak után kezét és szemét a csillagokra emelve így
kiáltott fel: »Ég királynője, e világ jeles újjászerzője, végső
könyörgéseimben a szentegyházat a püspökökkel,
papokkal, az országot a néppel s az urakkal a te oltalmadra
bízom; nékik utolsó istenhozzádot mondva lelkemet
kezedbe ajánlom.« (Vö. Zsolt 31,6)”
A Szűzanya és a magyar nép közötti kapcsolatot az István
király halálát követő belső villongások sem tudták
elhomályosítani. Magyarok Nagyasszonya tisztelete Szent
László király uralkodása idején új virágzásba borult.
Később a tatárokkal és a törökökkel szemben is Jézus és
Mária nevét kiáltva harcoltak a magyarok. I. Lipót a török
alóli fölszabadulás emlékére, hálája jeléül megismételte az
ország fölajánlását Máriának a 17. század végén.
Vaszary Kolos bíboros, prímás kérésére a Szentszék is
elismerte a Mária-tisztelet nemzeti jellegét: XIII. Leó
mintegy kilenc évszázados töretlen hagyományt
szentesített, amikor 1896-ban külön ünnepet engedélyezett
október második vasárnapjára. Ezt Szent X. Piusz helyezte
október 8-ra.
1980. október 8-án Szent II. János Pál pápa kápolnát
szentelt a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére a Szent
Péter-bazilika altemplomában.
Forrás: Diós István: A szentek élete, Bálint Sándor: Ünnepi
kalendárium II.,
részlet: www.magyarkurir.hu

SZENT XXIII. JÁNOS PÁPA
Korunk szentjére, XXIII. János pápára emlékezünk
október 11-én.
XXIII. János pápa Angelo Giuseppe Roncalli néven
született Olaszországban, a Bergamo melletti Sotto il
Montéban 1881. november 25-én. Bergamóban és
Rómában tanult. 1904-ben doktorált, és ugyanebben az
évben augusztus 10-én szentelték pappá. Püspöki titkár
volt és tanított a bergamói szemináriumban, majd az I.
világháborúban tábori lelkészként szolgált. Ezt követően
különböző feladatokat látott el Rómában, leginkább a
missziók területén.
1925-ben aeropoliszi címzetes érsekké nevezték ki és
püspökké szentelték. Diplomáciai szolgálatát Bulgáriában
kezdte, apostoli vizitátorként. Fáradozásai eredményeként
1926-ben fölállították Szófiában az apostoli exarchátust.
1931-től Bulgária, 1934-től Törökország és Görögország
apostoli delegátusa lett, székhelye először Isztambulban,
majd 1937-től Athénban volt. 1944 decemberében
Franciaország apsotoli nunciusává nevezték ki. 1952-től a
Szentszék állandó megfigyelője lett az UNESCO-nál.
1953-ban bíborossá kreálták, és velencei pátriárka lett.
1958. október 28-án pápává választották. 1959. január 25én a Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában kihirdette a II.
vatikáni zsinat összehívását. A zsinatot 1962. október 11én nyitotta meg a világ püspökeinek részvételével.
XXIII. János 1963. június 3-án halt meg. Utóda VI. Pál lett
Szent Péter székében.
II. János Pál pápa 2000. szeptember 3-án avatta boldoggá.
Emléknapját október 11-ére (a II. vatikáni zsinat
megnyitásának évfordulóján) helyezték. Ferenc pápa 2014.
április 27-én, az isteni irgalmasság vasárnapján avatta
szentté XXIII. Jánost II. János Pál pápával együtt.
részlet: www.magyarkurir.hu

tartja a Hitünk és Életünk Szabadegyetem következő
előadását a Győri Hittudományi Főiskolán, Bioetikai
kérdések, avagy lábjegyzetek a „halál kultúrájához”
címmel.
▪ Október 12-én, csütörtökön 17:30-kor lesz a Szent
László-estek programsorozat következő előadása,
melynek címe: „Győr-végállomás. A Szent László-herma
története a közép- és kora újkorban”. Az előadást Nemes
Gábor, a Győri Egyházmegyei Levéltár főlevéltárosa
tartja. Helyszín: Múzeumház, Bécsi kapu tér 4.
▪ Október 13-án, pénteken déli 12 órakor tartjuk a fatimai
szentmisét az Orsolyita-templomban. A szentmisét és
szentbeszédet Szár Gyula Gergely premontrei atya
tartja. A szentmise előtt fél órával a rózsafüzért
imádkozzuk közösen.
▪ Október 14-én, szombaton lesz az érettségizők
találkozója a győri Apor Vilmos Katolikus
Iskolaközpontban. Délután fél 3-kor Veres András
megyéspüspök úr mutat be szentmisét. Részleteket a
plakáton olvashatnak!
▪ A következő ministráns foglalkozás október 14-én,
szombaton 10 órakor lesz az Orsolyita-templomban.
Szeretettel hívjuk és várjuk a gyerekeket, fiatalokat!
▪ Október 23-án egész napos zarándoklatot és lelki
napot szervezünk 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 október 15-ig lehet.
▪ Plébániánk e hónapban indítja újra a Biblia órát, az
ifjúsági csoportot és a katekumen csoportot. A
katekumen-tanfolyam kezdésének időpontja: október
13., péntek este 7 óra. Jelentkezni még lehet a mai napon
a szentmisék után a sekrestyében. A Biblia óra október
18-án, szerdán este 7 órakor, az ifjúsági hittan pedig 20án, pénteken este 7 órakor kezdődik. Mindhárom esetben
a Plébánián a Káptalandomb 17. szám alatt lesz a
gyülekező.
▪ Októberben különös tisztelettel köszöntjük Szűz
Máriát. Rózsafüzér Királynőjének emléknapja és
Magyarok Nagyasszonyának főünnepe emlékeztet
minket arra, hogy hálásak lehetünk Mária
közbenjárásáért. Megannyi alkalommal segítette az
európai kereszténységet és hazánkat, kérjük a
szentolvasó imádkozásával is égi segítségét népünkért és
Európáért!

SZENT I. KALLIXTUSZ PÁPA
217-222 között volt Róma püspöke. Egy épületesnek alig, sőt
kifejezetten gyűlölködőnek nevezhető irat töredékeiből (Refutatio IX)
a következőket tudjuk meg: Callistus felszabadított rabszolga volt, és
Zephyrinus pápa idejében lett a római egyház diákonusa. Zephyrinus
halála után megválasztották pápának. Nagyon súlyos nehézségekkel
kellett megküzdenie: az eretnek Sabellius és követői tagadták a
Szentháromságot azzal, hogy túlhangsúlyozták Isten egységét. Azt
hirdették, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek nem három önálló
személy, hanem egyetlen személynek különböző megnyilvánulási
formái. Callistus ezért Sabelliust követőivel együtt kiközösítette az
Egyházból. Ennél is égetőbbek voltak a lelkipásztori kérdések: a
bűnbánat, a házasság és a hittagadókkal való bánásmód kérdései. Az
egyre gyarapodó egyházközségekben napról napra merültek fel ilyen
kérdések: „Megbocsátható-e, ha valaki eretnekségbe téved?
Visszafogadható-e az Egyházba valaki, ha az üldözés idején
gyengének bizonyult, és valamilyen formában megtagadta a hitét?
Vajon érvényes-e az Egyház előtt a szabad embernek rabszolgával
kötött házassága, mert a római jog ezt a házasságot érvénytelennek
tartotta?”
E kérdések megoldásában két irányzat állt szemben egymással: egy
túlzó, szigorú és egy enyhébb, az átlagember képességeit figyelembe
vevő felfogás. A pápa ehhez az utóbbihoz csatlakozott, amivel elég
sok ellenséget szerzett magának. De ő úgy ítélte, hogy az Egyháznak
és a pápának az irgalmasság jövőbe vezető útját kell járnia. Erről
beszélt később Szent Ágoston, amikor azt mondta, hogy az
Egyház ,,Corpus permixtum”, azaz szentekből és bűnösökből álló,
vegyes közösség. Callistus haláláról nincsenek biztos adataink. A 354ben keletkezett római naptár vértanúként említi. A Depositio
Martyrum október 14-re teszi temetése napját.

részlet: www.katolikus.hu
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