Plébániai Hírlevél
A Győri Székesegyházi Római Katolikus Plébánia heti hírlevele
V. évfolyam 214. szám – 2017. november 12. – ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP
HIRDETÉSEK - (2017. november 12.)
HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI
MAGYAR SZENTEK ÉS BOLDOGOK
SZÉKESEGYHÁZI PLÉBÁNIA TERÜLETÉN Eredetileg november 6-án volt az egyházmegye ereklyéinek ▪ November 13-án, hétfőn déli 12 órakor tartjuk a fatimai
ünnepe. Azokat a szenteket ünnepeltük, akiknek ereklyéit szentmisét az Orsolyita-templomban. A szentmisét és
(BELVÁROS)
templomainkban tiszteljük. A mai napon (november 13.) szentbeszédet
Sankó Szabolcs dunaszerdahelyi
MAGYAR ISPITA TEMPLOM
nemcsak rájuk emlékezünk, hanem mindazokra a szentekre is,
segédlelkész tartja, melynek végén újmisés áldásban
akiknek
nincs
külön
ünnepük,
de
itt
éltek
a
magyar
földön,
akár
(Hétfőtől-Szombatig)
részesíti a jelenlévőket. A szentmise előtt fél órával a
a honfoglalás előtt, akár utána. Névtelen magyar szentek ők,
ORSOLYITA TEMPLOM (Vasárnap)
egyháziak és világiak, férfiak és nők, akik hősi fokon rózsafüzért imádkozzuk közösen.
(2017. november 13. - 2017. november 19.)
Hétfő (november 13.)
(Magyar Ispita-templom)
Magyar szentek és boldogok - e

645 szentmise
1130 rózsafüzér (Orsolyita t.)
1200 Fatimai szentmise (Sankó Szabolcs)
(Orsolyita t.)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise
Kedd (november 14.)
(Magyar Ispita-templom)

645 szentmise
1730 rózsafüzér
1800 szentmise
Szerda (november 15.)
(Magyar Ispita-templom)
Nagy Szent Albert püspök és egyháztanító - e

645

szentmise
1730 rózsafüzér
1800 szentmise
1900 Bibliaóra (gyülekező a Plébánián)
Csütörtök (november 16.)
(Magyar Ispita-templom)
Skóciai Szent Margit - e

645 szentmise
1730 rózsafüzér
1800 szentmise
1845 szentségimádás
Péntek (november 17.)
(Magyar Ispita-templom)
Nagy Szent Gertrúd szűz - e

645 szentmise
1730 rózsafüzér
1800 szentmise
Szombat (november 18.)
(Magyar Ispita-templom)
A Szent Péter- és Szent Pál-bazilikák felszentelése e
Szűz Mária szombati emléknapja - e

645 szentmise
1000 ministráns foglalkozás (Orsolyita t.)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise
Vasárnap (november 19.)
(Orsolyita-templom)

ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP
(Karitász javára gyűjtés)
(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 Margitot arra választottad,
hogy különös szeretettel szeresse a szegényeket,
kérünk, segíts, hogy közbenjárására és példáját
követve mi is megmutathassuk felebarátainknak,
mennyire jó vagy!”

gyakorolták a keresztény erényeket. Vannak köztük olyanok,
akiket népi kegyelet és emberemlékezetet meghaladó kultusz
övez, de köztük vannak a hétköznapok ismeretlen hősei és
szentjei, a mindennapok vértanúi és Istenbe temetkezett
misztikusai is. Magyar földből sarjadtak, és így különösen is
számíthatunk testvéri segítségükre Isten színe előtt.
A hit és a keresztség Krisztus titokzatos testébe olt minket. A
Krisztushoz tartozás szentté teszi az embert. Az apostolok
korától kezdve hazánk földjén keresztények sokasága tett
tanúbizonyságot Jézus Krisztusról, az Isten Fiáról. Miután
pedig a magyarság talált itt hazát, Árpád-háza szenteket és
példát adott népünknek. Talán egyetlen fejedelmi család sem
adott annyi szentet, mint éppen az Árpád-házi királyi család.
Szent István királyunk magvetése csodálatos termékenységgel
hozott gyümölcsöt, mert történelmünk elmúlt századait mindig
beragyogták nemzetünk szentjei. A Pilis-Bakony és Mecsek
erdő-rengetegei megteltek remetékkel, kolostoraink szentéletű
szerzetesekkel. Népünk fiai közül többen vértanúk lettek, és
így joggal mondható, hogy országunk a szentek országa,
földünk szentektől megszentelt föld.
Az Anyaszentegyház bennünket is ösztönözni akar, hogy
példájukat kövessük, a nyomukba lépjünk, és a megszentelő
kegyelmet hűségesen őrizve a szentek sorába lépjünk.
Forrás: www.katolikus.hu; www.magyarkurir.hu

NAGY SZENT ALBERT
Albert Lauingenben született 1193 körül Bollstadti Albert
gróf néven. 1223-ban Padovában lépett a domonkosok
közé, s ezzel kezdetét vette pihenést nem ismerő lázas
tevékenysége, melyet mint szerzetes és pap, tanár és író,
provinciális és regensburgi püspök, prédikátor folytatott
haláláig.
Padovában találkozott Szász Jordánnal, a domonkos rend
generálisával, aki később az Alpokon túlra, Kölnbe küldte
Albertet, abba a nagy középkori német városba, amely
Északnyugat-Európa nagy útjainak találkozási pontjában
feküdt. Kölnből indulva Albert későbbi útjai során bejárta
az akkor ismert világ felét. Rendje megbízásából több
városban megszervezte a rendi főiskolát: Hildesheimben,
Freiburg
im
Bresgauban,
Regensburgban
és
Strassburgban. Ezután érkezett meg Párizsba, és a párizsi
egyetemen elsőként kapott katedrát nem francia
domonkosként.
Kölni katedrája köré húsz nemzet növendékei sereglettek,
köztük Aquinói Szent Tamás, akinek nagysága előtt
később a mester, Albert is meghajolt.
Albert leginkább természettudósként ismert. A természet
csodái és rejtélyei először Itáliában tárultak föl előtte, és
későbbi élete folyamán a természettudománynak majd
minden
ágával
foglalkozott:
orvostudománnyal,
fiziológiával, állattannal, növénytannal, fizikával,
kémiával, földrajzzal,
geológiával,
ásványtannal,
csillagászattal. Legnagyobb eredménye az, hogy fölfedezte
Arisztotelész filozófiai írásait, és termékennyé tette azokat
a teológia számára.
Amikor IV. Sándor pápa a 77 éves Albertet arra szólította,
hogy vegye át a regensburgi püspökség vezetését, nem
szívesen mondott igent, de a pápa szava számára Isten
akaratát közvetítette. Egy tönkrement egyházmegyét
kellett ismét életképessé tennie. Két évvel később, mikor a
rábízott föladatot végrehajtotta, alázatosan kérte a pápát,
engedje, hadd éljen ismét egyszerű szerzetesként. S mikor
a pápa beleegyezését adta, abban is Isten akaratát látta.
„Te magad menj Istenhez. Hasznosabb ez neked, mint ha
az összes égben lévő szentet Hozzá küldenéd” – Albert e
mondata az emberi lélek és Isten közti közvetlen
kapcsolatot hangsúlyozza, amit semmi mással nem lehet
helyettesíteni.
Albert 1270-től ismét Kölnben élt. Itt dolgozott általános
tisztelettől övezetten 1280. november 15-én bekövetkezett
haláláig. 1622-ben engedélyezték tiszteletét, XI. Pius
1931-ben szentté és egyben egyháztanítóvá avatta. 1941ben a természettudósok védőszentje lett.
Forrás: Diós István: A szentek élete; www.magyarkurir.hu

▪ A Biblia óra november 15-én, szerdán este 7 órakor
kezdődik. A Plébánián, a Káptalandomb 17. szám alatt
lesz a gyülekező.
▪ A következő ministráns foglalkozás november 18-án,
szombaton 10 órakor lesz az Orsolyita-templomban.
Szeretettel hívjuk és várjuk a hittanosokat!
▪ A Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium felvételt
hirdet a 2018-2019-es tanévre most 8. és 6. osztályos
tanulóknak négy-és hatévfolyamos gimnáziumába. A
„Nyitott kapuk napja” tájékoztatót november 14-én,
kedden és 16-án, csütörtökön 17 órakor tartják a
gimnázium épületében. További részleteket a plakáton
olvashatnak.
▪ Az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont nyílt napot
tart november 23-án, csütörtökön 16:30-kor hat és négy
évfolyamos gimnáziumi tagozatba felvételizőknek.
Részleteket a plakáton olvashatnak!
▪ Jövő vasárnap, november 19-én a Karitász javára lesz
gyűjtés. Hálásan köszönjük előre is adományaikat!

A SZENT PÉTER- ÉS SZENT PÁLBAZILIKÁK FELSZENTELÉSE
A Szent Péter-bazilika helyén álló első templomot 326–
350 között I. (Nagy) Konstantin császár és fia, II.
Constantius emelte Szent Péter sírja fölé a kereszténység
győzelmének jegyében. A mai székesegyház 1506–1626
között épült.
A világ egyik legnagyobb templomának számító
bazilikát 1626. november 18-án szentelték föl.
A teljes nevén Falakon kívüli Szent Pál-bazilika az
apostol sírja fölé emelt római főtemplom. Sírhelyét már
a 2. században az Ostiába vezető út mellett tisztelték. A
legkorábbi márvány síremlék cellája fölé Nagy
Konstantin császár kisebb bazilikát emeltetett, melyet I.
Szilveszter pápa 324. november 18-án szentelt föl.
Később a zarándokok tömege miatt ezt a templomot
császári rendeletre kibővítették. Ciriades építész
hatalmas öthajós, nyolcvanoszlopos, előcsarnokos
bazilikája 1823-ban leégett; a mai főtemplom a
keresztény világ adományaiból Luigi Poletti tervei
szerint épült, IX. Piusz pápa 1854-ban szentelte föl.
Forrás: Magyar katolikus lexikon; www.magyarkurir.hu
BOLDOGGÁ AVATJÁK BRENNER JÁNOST
Ferenc pápa november 8-án kihallgatáson fogadta
Angelo Amato bíborost, a Szentek Ügyeinek
Kongregációja prefektusát, akit meghatalmazott nyolc
dekrétum közzétételére, melyekben két vértanúság,
valamint hat Isten szolgája hősies erényeinek elismerése
szerepel. A két vértanú közül az egyik a magyar Brenner
János rábakethelyi káplán (született 1931. december 27én), aki a hit védelmében, az Oltáriszentséget
védelmezve halt meg 1957. december 15-én – olvasható
a Vatikáni Sajtószolgálat közleményében.
Forrás: Vatikáni Sajtószolgálat; www.magyarkurir.hu

NAGY SZENT GERTRÚD
1256. január 6-án, Vízkeresztkor született Eislebenben
(Türingia). Már ötévesen a helftai, ciszterci apácákkal
benépesített, de bencés szellemben élő kolostorba került.
Huszonöt éven keresztül élte a szerzetes-mindennapokat,
a tökéletesedés felé vezető szokásos életet. Sokat tanult,
a latinban kiváló lett. 1281-ben volt az első misztikus
látomása: Krisztus barátságába fogadta. Kezdett
könyveket összeállítani a testvérek számára, tanította
őket
a
lélektisztításnak
és
Isten-szeretésnek
tudományára. Ezek a könyvek sajnos számunkra
elvesztek. Évekig titka volt Isten közelsége, 1289-ben
parancsot kapott Istentől, hogy írja le lelki életének útjait
és kegyelmeit. Így született meg „Az isteni kegyes
szeretet követe” (Legatus divinae pietatis) című könyve.
Meghalt 1302. november 17-én.
Forrás: www.katolikus.hu
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