Plébániai Hírlevél
A Győri Székesegyházi Római Katolikus Plébánia heti hírlevele
V. évfolyam 211. szám – 2017. október 22. – ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP
HIRDETÉSEK - (2017. október 22.)
HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI
KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS
(szül.: Capestrano, 1386. június 24., † Újlak, 1456.
SZÉKESEGYHÁZI PLÉBÁNIA TERÜLETÉN
▪ A szentmisék alatt országos gyűjtést tartunk a
október 23.)
missziók javára. Kérjük a kedves Hívek
(BELVÁROS)
János Dél-Itáliában, Aquila közelében, Capestranóban
adományait és imáit a missziók támogatására!
MAGYAR ISPITA TEMPLOM
született. János rendkívüli tehetségekkel volt megáldva,
(Hétfőtől-Szombatig)
ezért egész fiatalon Perugiába küldték tanulni kora ▪ Holnap, hétfőn egész napos zarándoklatot és
leghíresebb jogi karára. A Perugia és Malatesta közti lelki napot szervezünk Márianosztrára és
ORSOLYITA TEMPLOM (Vasárnap)
(2017. október 23. - 2017. október 29.)
Hétfő (október 23.)
(Magyar Ispita templom)

Kapisztrán Szent János áldozópap - E
NEMZETI ÜNNEP
ZARÁNDOKLAT MÁRIANOSZTRÁRA ÉS
ESZTERGOMBA

645 szentmise
1730 rózsafüzér
1800 szentmise
Kedd (október 24.)
(Magyar Ispita templom)

Claret Szent Antal Mária püspök - e
645 szentmise
1730 rózsafüzér
1800 szentmise
Szerda (október 25.)
(Magyar Ispita templom)

Szent Mór püspök - E
645 szentmise
1100 ÜNNEPI SZENTMISE
templom)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise

(Bencés

Csütörtök (október 26.)
(Magyar Ispita templom)

645 szentmise
1730 rózsafüzér
1800 szentmise
1845 szentségimádás
Péntek (október 27.)
(Magyar Ispita templom)

645 szentmise
1730 rózsafüzér
1800 szentmise
1900 Katekumen-képzés (gyülekező a
Plébánián)
Szombat (október 28.)
(Magyar Ispita templom)
Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok - Ü

645 szentmise
1000 ministráns foglalkozás (Orsolyita t.)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise
Vasárnap (október 29.)
(Orsolyita templom)

ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP
(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)
1715 rózsafüzér titokcsere
1800 szentmise (énekes)
„Mindenható Istenünk, tekints Szent Mór püspök
érdemeire, és közbenjárására add, hogy példája nyomán
tiszta és alázatos szívvel szolgáljunk neked! A mi Urunk,
Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a
Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
Ámen.”

háborúban elfogták és börtönbe vetették. Megkísérelte a
szökést, de ismét elfogták, és ekkor változott meg a lelke
úgy, hogy később a megtérését látta benne. Teljesen
szakított a világgal, felbontotta az eljegyzést, s belépett a
ferences rendbe, mégpedig az akkor újonnan induló
obszervánsok közé.
Minden tehetségét és erejét Krisztus ügyének és a ferences
rend megújításának szentelte. Ezekben az évtizedekben
ugyanis komoly küzdelem folyt azért, hogy a ferences
rendnek legalább egy része a Szent Ferenc által adott
szigorú regula szellemében éljen, és el ne veszítse minden
hitelét az Egyház és a hívők előtt. János először személy
szerint élte az ősi ferences életformát, majd törvényhozója
lett az obszerváns irányzatnak. Ahol csak megfordult,
megreformálta a kolostorokat vagy új konventokat
alapított, amelyek aztán az obszerváns szellemben éltek. S
éppen ez az obszerváns mozgalom volt az, amely a hívők
körében feléledő vallásos érdeklődést újra az Egyház
hatáskörébe tudta vonni.
Itáliában feltűntek a kolduló és prédikáló barátok, és
Kapisztrán János vitte ezt az életformát az Alpokon túlra.
Az igehirdetésnek ebben a formájában szinte a semmiből,
elölről kellett kezdeni mindent: a kereszténységet csak az
ismerheti, aki maga hiteles formájában éli (ezért volt olyan
fontos az obszervancia, a ferences ősi regula); enélkül
minden teljesen hiábavaló, még a legszebb prédikáció is.
János negyven éven át prédikált, naponta legalább egyszer,
s néha három óra hosszat. Prédikációi egy része írásban
ránk maradt, részben a hallgatók feljegyzéseiben, részben
tőle magától. Állandóan a keresztény dogmatika lényeges
témáiról beszélt, amelyek körül annyi zűrzavar volt a
lelkekben. A nép nemcsak prédikációit hallgatta, hanem
csodálatos gyógyító erejét is felfedezte. Nincs is olyan
szent, akinek még az életében oly sok csodájáról készült
volna jegyzőkönyvszerű feljegyzés, mint Kapisztrán Szent
János esetében. E csodatételei barátja, Sziénai Bernardin
szentté avatása után kezdődtek Észak-Itáliában. Bernardinereklyéket hordott magánál, és ezeket helyezte a betegekre,
akik meggyógyultak. János pedig a gyógyulást mindig
Bernardin javára írta! Egy párizsi kódex közel kétezer
ilyen gyógyulást sorol fel hely, személy, dátum és tanúk
adataival!
Élete utolsó szakasza és hősies önfeláldozása
Magyarországhoz kapcsolja. ,,A magyar rendek először
1452-ben hívták Kapisztránt Magyarországra Isten
igéjének hirdetése végett. Mikor a frankfurti birodalmi
gyűlésen Magyarország megsegítéséért küzdött, ígéretet
tett, hogy személyesen is eljön hozzánk. Ekkor kezdte
hangoztatni
felismerését,
hogy
Magyarország
megsegítésén múlik Európa és a kereszténység jövője a
török veszedelem miatt. Írt a burgundi fejedelemnek, a
pápának és a császárnak, hogy késztessék összefogásra az
uralkodókat. Ő maga pedig elindult, hogy személyes
jelenlétével lelkesítse a magyarokat a harcra, és
megakadályozza egy magyar-török szövetség létrejöttét.”
(...) „Mikor másnap hírül hozták Kapisztránnak, hogy a
török sereg elmenekült, könnyezett, és így kiáltott fel
örömében: „Ez az a nap, melyet az Úr adott nékünk,
örvendjünk és vigadjunk rajta!” (Az idézetek Lovass
Gyula: Kapisztrán Szent János c. életrajzából valók a
Hősök és szentek c. kötetből, Bp., 1941). Amikor e
győzelem híre Rómába ért, a pápa örök emlékezetül
elrendelte Urunk színeváltozása ünnepét, augusztus 6-ra,
és szokássá tette a déli harangszót.
Három héttel később meghalt Hunyadi, és október végén
az újlaki kolostorban visszaadta lelkét Urának Kapisztrán
János is. Testét itt őrizték mindaddig, míg a török
hódoltság idején ismeretlen körülmények között nyoma
nem veszett. 1690-ben avatták szentté. Ünnepét 1890-ben
vették fel a római naptárba, március 28-ra. Mivel ez a nap
legtöbbször nagyböjtbe esik, 1969-ben az ünnepet
áthelyezték halála napjára, október 23-ra.
részlet: www.katolikus.hu

Esztergomba. Reggel fél 7-kor indulunk a Móricz
Zsigmond rakpartról. Hideg élelmet és
személyazonosításra alkalmas okmányt mindenki
hozzon magával.
▪ Október 25-én, szerdán, Szent Mór ünnepén
délelőtt 11 órakor ünnepi szentmise lesz a Bencéstemplomban.
▪ A Bencés Diákok Győri Egyesülete október 26án, csütörtökön 15 órakor tartja következő
szabadegyetemi előadását a Czuczor Gergely
Bencés Gimnázium Dísztermében. Vendégük
Prof. Dr. Lőrincz Balázs Bendegúz, a Hamburgi
Egyetem habilitált tanára. Előadásának címe:
„Robotokkal a vírusok ellen, egy magyar bencés
diák naplója a nagyvilágból.”
▪ A következő katekumen tanfolyam október 27én, pénteken este 7 órakor kezdődik. A Plébánián,
a Káptalandomb 17. szám alatt lesz a gyülekező.
▪ A következő ministráns foglalkozás október 28án, szombaton 10 órakor lesz az Orsolyitatemplomban. Szeretettel hívjuk és várjuk a
gyerekeket, fiatalokat!
▪ Október 28-án, szombaton a győri Bencéstemplomban délelőtt 11 órakor kezdődő
szentmise keretében Dr. Várszegi Asztrik püspök,
pannonhalmi főapát pappá szenteli Dr. Tullner
Jób testvért. Imádkozzunk érte, mindenkit
szeretettel vár életének-e fontos eseményére!

SZENT SIMON ÉS SZENT JÚDÁS
TÁDÉ APOSTOLOK
Jézus azon két apostolára emlékezünk ünnepükön,
október 28-án, akikről a tizenkét apostol közül a
legkevesebbet tudunk az újszövetségi Szentírásból.
Simon és Júdás szerepelnek az apostolnévsorokban
(Mk 3,18; Mt 10,4; Lk 6,15; ApCsel 1,13). Lukács
Simont
„Zelótá”-nak
nevezi,
ebből
arra
következtethetünk, hogy Simon korábban a
fanatikusan Róma-ellenes párthoz tartozott. Máté és
Márk a buzgó melléknévvel említik őt, ez szintén a
zelóták harcos pártjához való tartozására utalhat.
Júdást Máté és Márk Tádénak nevezik, amely azt
jelenti: bátor.
Simonról négyszer tesz említést a Szentírás,
mindannyiszor az ifjabb Jakab és Júdás Tádé
társaságában, akik Jézus rokonai voltak. Ebből azt a
következtetést vonták le, hogy Simont is rokoni
szálak fűzhették Jézushoz. A hagyomány azt is tudni
véli, hogy idősebb és ifjabb Jakab után Simon volt
Jeruzsálem harmadik püspöke, aki sok térítő útja után
magas kort ért meg.
Legendájuk szerint a két apostol együtt lett vértanú
Perzsiában. Simon ereklyéi Rómában a Szent Péterbazilikában és a franciaországi Toulouse-ban
találhatók. A kelmefestők és a tímárok, valamint a
favágók védőszentje, mivel a hagyomány szerint
kettéfűrészelték. Júdás Tádét agyonverték. Ereklyéi
szintén a Szent Péter-bazilikában, valamint
Franciaországban, Reimsben és Toulouse-ban
találhatók. A kőművesek, tímárok, vésnökök
védőszentje, és oltalmát kérik reménytelennek látszó
ügyekben, tanácstalanság idején, valamint elveszett
dolgok megtalálásához.
Ünnepüket a Jeromos-féle Martirológium október 28ra teszi. Rómában a 9. századtól ünneplik őket.
részlet: www.magyarkurir.hu
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