Plébániai Hírlevél
A Győri Székesegyházi Római Katolikus Plébánia heti hírlevele
V. évfolyam 212. szám – 2017. október 29. – ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP
HIRDETÉSEK - (2017. október 29.)
HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI
MINDENSZENTEK ÜNNEPE ÉS
▪ November 1-jén, szerdán lesz Mindenszentek
SZÉKESEGYHÁZI PLÉBÁNIA TERÜLETÉN
HALOTTAK NAPJA
November 1. mindenszentek ünnepe, november 2. pedig a főünnepe. Mivel parancsolt ünnep, ezért a szentmisén
(BELVÁROS)
halottak napja a keresztény világban. Mindenszentek (latinul: való részvétel ugyanúgy kötelező, mint vasárnap.
MAGYAR ISPITA TEMPLOM
festum omnium sanctorum) a katolikus egyházban az összes Munkaszüneti nap lévén vasárnapi miserendet tartunk az
(Hétfőtől-Szombatig)
üdvözült lélek emléknapja. Az ezt követő halottak napja Orsolyita-templomban: szeretettel hívjuk és várjuk a
fokozatosan vált egyházi ünnepből az elhunytakról való kedves Híveket!
ORSOLYITA TEMPLOM (Vasárnap)
(2017. október 30. - 2017. november 5.)
Hétfő (október 30.)
(Magyar Ispita-templom)

645 szentmise
1730 rózsafüzér
1800 szentmise
Kedd (október 31.)
(Magyar Ispita-templom)

Boldog Romzsa Tódor püspök és vértanú - e
645 szentmise
1730 rózsafüzér
1800 szentmise
Szerda (november 1.)
(Orsolyita-templom)

MINDENSZENTEK ÜNNEPE - FÜ
830 szentmise (énekes)
1000 szentmise (énekes)
1100 szentmise (énekes) (Dr. Kiss Barnabás
OSB)
1200 szentmise (énekes)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
Csütörtök (november 2.)
(Orsolyita-templom)

HALOTTAK NAPJA
645 PÜSPÖKI SZENTMISE
1500 temetés
1730 rózsafüzér
1800 szentmise
Péntek (november 3.)
(Magyar Ispita-templom)

Porres Szent Márton szerzetes - e
645 szentmise
1715 rózsafüzér
1745 Jézus Szíve Litánia
1800 szentmise
Szombat (november 4.)
(Magyar Ispita-templom)

Borromeo Szent Károly püspök - E
645 szentmise
800 KÉSZ-mise (Orsolyita t.)
830 rózsafüzér (Orsolyita t.)
1000 ministráns foglalkozás (Orsolyita t.)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise
Vasárnap (november 5.)
(Orsolyita-templom)

ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP
(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 Mártont az alázat
útján elvezetted a mennyei dicsőségbe,
kérünk, segíts, hogy példáját követve mi
is méltók legyünk az örök boldogságra!”

általános megemlékezéssé.
A IV. században mindenszentek ünnepét a pünkösd utáni első
vasárnap ülték meg, az ortodox keresztény egyház ma is ekkor
tartja. A kezdetben az összes keresztény vértanúra, később
„minden tökéletes igazra” emlékező ünnep a VIII. században
tevődött át november 1-jére, egy kelta ünnep időpontjára.
Jámbor Lajos frank császár 835-ben IV. Gergely pápa
engedélyével már hivatalosan is elismerte az új ünnepet, így
ettől kezdve a mindenszentek az egész kereszténység ünnepe
lett.
Általános szokás, hogy mindenszentek napján rendbe teszik és
virággal díszítik a sírokat, amelyeken gyertyát gyújtanak a
halottak üdvéért. A gyertya fénye az örök világosságot
jelképezi, a katolikus egyház szertartása szerint a „temetők
nagy keresztjénél” ma is elimádkozzák a mindenszentek
litániáját, és megáldják az új síremlékeket.
Mindenszentek Magyarországon 2000 óta, ötven év után ismét
munkaszüneti nap.
A november 2-i halottak napja jóval későbbi eredetű: Szent
Odiló clunyi apát 998-ban vezette be emléknapként a Cluny
apátság alá tartozó bencésházakban. Hamarosan a bencés
renden kívül is megülték, és a XIV. század elejétől a katolikus
egyház egésze átvette.
A halottakról, elhunyt szeretteinkről való megemlékezés, az
értük való közbenjárás a purgatórium (tisztítóhely) katolikus
hittételén alapul. Azoknak, akik Isten kegyelmében hunytak el,
de törlesztendő bűn- és büntetésteher van még lelkükön, Isten
színe előtt meg kell tisztulniuk. Lelkileg nagy vigasztalás a
hátramaradottaknak, hogy tehetnek valamit elköltözött
szeretteikért imával, vezekléssel, szentmisével. A halottak napi
gyászmisék az örök életről és a feltámadásról szólnak.
E napon gyertyákat, mécseseket gyújtunk elhunyt szeretteink
emlékére. A szokáshoz kapcsolódó némely népi hiedelem
szerint ennek az a célja, hogy a világosban a „véletlenül
kiszabadult lelkecskék” újra visszataláljanak a maguk sírjába,
ne kísértsenek, ne nyugtalanítsák az élőket. Azért kell
megszépíteni ilyenkor a sírokat, hogy a halottak szívesen
maradjanak lakhelyükben.
részlet: http://mult-kor.hu/

BOLDOG ROMZSA TÓDOR
Romzsa Tódor György 1911. április 14-én született a
Kárpátalján található Nagybocskó községben (Máramaros
megye). A huszti reálgimnáziumban megszerzett jeles
érettségi (1930) után filozófiai és teológiai tanulmányait a
római Pápai Gergely Egyetemen végezte, 1936
karácsonyán itt szentelték pappá. Jelmondata: „Szeretlek
téged, Uram, én erősségem; az Úr az én erősségem és
oltalmam.” 1938 tavaszától a máramarosi Berezova és
Alsóbisztra nevű hegyi falvak lelkésze. 1939 őszén a
munkácsi egyházmegye püspöke, Sztojka Sándor
kinevezte az ungvári szeminárium lelki vezetőjévé és
filozófiatanárává. 1944. szeptember 24-én a munkácsi
egyházmegye segédpüspökévé szentelték, így a szovjet
hadsereg bevonulásakor már ő volt az egyházmegye
vezetője. 1947 októberében a felújított beregszőllősi
templom megszentelésére várták a püspököt. Ekkor már
tudatában volt annak, hogy hűséges helytállása miatt életét
közvetlen veszély fenyegeti. Ennek ellenére úgy döntött,
elutazik a templomszentelésre. Az ünnep zavartalanul
lezajlott, de a hazafelé vezető úton a püspök lovas
kocsijába belehajtott egy teherautó, amelynek utasai az
ütközés után eszméletvesztésig ütlegelték a sérülteket.
Később a munkácsi kórházba szállították a sebesülteket,
ahol 1947. november 1-je éjszakáján a lábadozó püspököt
megmérgezték.
Tisztelete szinte vértanúhalála napjától megmutatkozott
egyházmegyéje hívei és papjai között. Papi hagyatékokból,
régi imakönyvekből előkerültek az évtizedes imák,
amelyekben az egyházmegye papjai bizalommal kérték az
Urat, hogy dicsőítse meg a szentté avatással vértanú
püspöküket. Imádságuk meghallgatásra talált: Romzsa
Tódort huszonnyolc görög katolikus vértanú társával
együtt 2001. június 27-én avatta boldoggá Szent II. János
Pál pápa.
részlet:
http://www.mindszentyalapitvany.hu/szentteavatas/magyar-boldogok/boldog-romzsa-todor/

▪ November 2-án, csütörtökön, Halottak napján szintén
az Orsolyita-templomban lesznek a szentmisék. A
reggeli szentmisét 6 óra 45-kor Veres András
megyéspüspök úr mutatja be, de este 6 órakor is lesz
szentmise. A szentségimádás ezen az estén elmarad.
„Csak a tisztítótűzben szenvedő lelkek javára fordítható
teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki november 1-től 8-ig
áhítatos lélekkel temetőt látogat, s legalább lélekben
imádkozik az elhunytakért; aki halottak napján
templomot vagy kápolnát áhítattal meglátogat, s egy
Miatyánkot és egy Hiszekegyet elimádkozik.” (A Búcsúk
Kézikönyve, Búcsúengedélyek, 29. 1. §.)
▪ November 3-án, elsőpénteken, 17:45-kor a Jézus Szíve
Litániát imádkozzuk a Magyar Ispita-templomban.
▪ November 4-én, szombaton 8 órakor tartjuk a KÉSZ
részvételével az engesztelő fatimai szentmisét az
Orsolyita-templomban. A szentmise után a rózsafüzért
imádkozzuk.
▪ A következő ministráns foglalkozás november 4-én,
szombaton 10 órakor lesz az Orsolyita-templomban.
Szeretettel hívjuk és várjuk a hittanosokat!

BORROMEO SZENT KÁROLY PÜSPÖK
A lombardiai Aronában született 1538-ban. Miután
mindkét jogból, az egyháziból és a világiból letette a
doktorátust, nagybátyja, IV. Piusz pápa bíborossá (1560)
és Milánó püspökévé (1563) nevezte ki. A tridenti zsinat
szellemében nyájának igaz pásztora volt, az egész
egyházmegyét többször megvizsgálta, zsinatokat tartott,
a lelkek üdvét célzó határozatokat hozott, és a keresztény
erkölcsöket hatásosan előmozdította. Meghalt 1584.
november 3-án, Milánóban.

PORRES SZENT MÁRTON
(szül.: Lima, 1569. dec. 9., † Lima, 1639. nov. 3.)
Márton atyja, Juan de Porres Burgosból származó
spanyol lovag volt. Édesanyja annyi gonddal nevelte
Mártont és nővérét, hogy a gyermekek hamarosan a
szomszédok mintaképei lettek. Reggelenként Márton a
Szent Lázár-plébániatemplomban misét hallgatott, aztán
késő estig a betegeket szolgálta. Rövidesen akkora híre
lett és oly sokan keresték, hogy elhatározta: visszavonul
ebből a népszerűségből. Édesanyja beleegyezésével egy
szép reggelen elindult, hogy fölvételét kérje a
domonkosok kolostorába.
A prior az első percben világosan tudtára adta:
befogadják, de számítania kell arra, hogy a bőre miatt
nem lehet sem pap, sem teljes jogú segítő testvér, hanem
meg kell elégednie azzal, hogy szolgaként alkalmazzák
és csak a harmadrendben tehet fogadalmat.
Ezután kilenc év telt el, amíg 1603. június 2-án végre
véglegesen megerősítették a fölvételét: harmadrendi
laikus testvér lett. Közben Márton a kolostorban
betegápolóként működött, és fokozott szeretettel és
tapintattal ápolta a rászorulókat. Reggelenként az első
szentmisén vett részt, napközben szolgált, az éjszakák
jelentős részét pedig imádságban és virrasztásban
töltötte. Hamarosan az egész konvent tisztelettel nézett
rá, szentnek tartották. Mikor a fölvételét véglegesítették,
kinevezték betegápoló testvérnek. Általános csodálatot
váltott ki odaadása, amellyel szolgálatait végezte.
Vezeklései, a szünet nélküli munka, a napi két-három
órai alvás fölemésztette energiáit. 1639 őszén tífuszban
megbetegedett. Miközben a láz gyötörte, életszentségét
végre elismerték a városbeliek és a rendje is. Az alkirály
is fölkereste a haldoklót szerzetesi cellájában.
November 3-án halt meg. XVI. Gergely pápa 1837-ben
boldoggá, XXIII. János pápa 1962. május 6-án szentté
avatta.
A világ különböző országaiban az egészségügyért
dolgozók védőszentjeként tisztelik. Ünnepe november 5én volt, 1969-ben áttették november 3-ra.
részlet: www.katolikus.hu
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