Plébániai Hírlevél
A Győri Székesegyházi Római Katolikus Plébánia heti hírlevele
V. évfolyam 219. szám – 2017. december 17. – ADVENT 3. VASÁRNAPJA
HIRDETÉSEK - (2017. december 17.)
HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI
KANÍZIUSZ SZENT PÉTER
▪ Jövő héten hétfőtől szombatig a reggel 6 órakor kezdődő
SZÉKESEGYHÁZBAN
December 21-e Canisius Szent Péter holland

(2017. december 18. - 2017. december 24.)
Hétfő (december 18.)
600 szentmise (rorate) (Veres
megyéspüspök)
1725 rózsafüzér
1800 szentmise

András

Kedd (december 19.)
600 szentmise (rorate) (Veres András
megyéspüspök)
800 pásztorjáték-próba
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
1900 Karácsonyi áhítat koncert (Palestrina
Kórus, Győri Pedagógus Énekkar és zenész
barátai)
Szerda (december 20.)
600 szentmise (rorate) (Veres
megyéspüspök)
1400 temetés
1725 rózsafüzér
1800 szentmise

András

Csütörtök (december 21.)
Kaníziusz Szent Péter áldozópap és
egyháztanító
600 szentmise (rorate) (Veres András
megyéspüspök)
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
1845 szentségimádás
Péntek (december 22.)
600 szentmise (rorate) (Veres András
megyéspüspök)
1630 betlehemi láng érkezik (cserkészek)
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Szombat (december 23.)
Kęty Szent János áldozópap
600 szentmise (rorate) (Veres András
megyéspüspök)
1000 ministránspróba
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Vasárnap (december 24.)
ADVENT 4. VASÁRNAPJA
830 szentmise (énekes)
1000 szentmise (énekes) (Mária Rádió
közvetíti)
1200 szentmise (énekes)
1500 Pásztorjáték (Audi Iskola diákjai)
1725 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
0000 PÜSPÖKI SZENTMISE (énekes)
A komolyzene örökzöldjei

KARÁCSONYI TEMPLOMI
KONCERT
Közreműködik a Failoni Kamarazenekar
Torelli: Pastorale a Szent Karácsonyra
Albinoni: Adagio
Bach: É-dúr hegedűverseny
Bach: Air
Vivaldi: A négy évszak - A tél
Corelli: Concerto Karácsony estére
Győr, Székesegyház, 2017. december 27. 19 óra
Jegyek a broadway.hu oldalon, a helyszínen és az
ismert jegyirodákban kaphatók!

jezsuita pap és egyháztanító emléknapja. Az
ellenreformáció idején jelentős munkát végzett a
németországi katolikus egyház újraszervezésében.
Canisius Péter (születési nevén Pieter Kanijs) 1521ben született a gelderlandi Nijmegenben (a mai
Hollandia területén), tehetős patrícius családban.
Apja akarata ellenére teológiát tanult, majd Kölnben
tanult tovább; az egyetemen találkozott Fáber
Péterrel, a Jézus Társaság egyik alapítójával. Pieter
22 éves korában belépett a jezsuita rendbe; ő lett a
rend nyolcadik tagja. 1546-ban szentelték pappá.
Papi tevékenysége a katekézistől a teológiai
kutatómunkáig terjedő széles skálát ölelte át:
előadások, írások, prédikációk, irodamunka, az
ifjúság nevelése, egyházpolitika – a munkaterületek
állandóan változtak és átfedték egymást életében.
1597. december 21-én halt meg. 1864-ben avatta
boldoggá IX. Piusz pápa. 1925-ben XI. Pius emelte
a szentek és az egyháztanítók sorába. Holtteste a
svájci Fribourgban, a Szent Mihály-templomban
nyugszik.
Ünnepét 1926-ban vették föl a római naptárba,
április 27-re. 1969-ben áthelyezték halála napjára,
december 21-re.
www.magyarkurir.hu

KĘTY SZENT JÁNOS
A hírhedtté vált Auschwitztól mintegy 18
kilométernyire délre fekszik Kety (Kenty) kis városa.
Ennek közelében egy kicsiny faluban, amelyet
Malecnak vagy Martának hívnak, született János 1390ben. Születése után szülei hamarosan beköltöztek
Ketybe, ahol atyja polgármester lett. János 1413-ban
iratkozott be a Krakkói Egyetem szabad művészetek
fakultására. Ekkor már 23 éves volt, azaz jóval idősebb,
mint azok a 14-15 éves gyermekek, akikkel együtt
kezdte a tanulást. 1418-ban magiszter artium lett, azaz
letette az első egyetemi évek vizsgáit, és elhatározta,
hogy továbbtanul a filozófiai fakultáson. Valószínűnek
látszik azonban, hogy a filozófiai tanulmányokat
megélhetési gondok miatt nem tudta befejezni, s szorult
helyzetében
tudományos
művek
kéziratainak
másolásával kezdett foglalkozni.
Krakkótól negyven kilométernyire fekszik Miechow
városa, ahol a Szentsír kanonokrend egy híres kolostori
iskolát tartott fenn. Jánost meghívták az iskola
igazgatójának; nyolc éven át vezette az iskolát, de
nemcsak tanított, hanem lelkipásztori tevékenységet is
folytatott. Nem tudjuk pontosan, hogy mikor és hol
szentelték pappá, de valószínű, hogy még 1421 előtt.
1429-ben elhagyta Miechowot, és ettől kezdve a
Krakkói Egyetem filozófiai fakultásán tartott
előadásokat. Ekkor kezdte meg a teológia egyetemi
szintű tanulását, talán azért, hogy mélyebben
megérthesse a filozófiában fölmerülő vallási
kérdéseket.
Az egyetem hamarosan fontos tisztségekkel bízta meg:
a filozófiai fakultás dékánja, majd a Nagyobb
Kollégium, a Kollegium Maius igazgatója lett. 1439ben kanonoki kinevezést kapott a püspökétől, végül
olkuszi prépost lett. Rövidesen azonban lemondott
minden tisztségéről, hogy egészen a tudománynak
szentelhesse magát. Jóllehet már professzor volt,
folytatni akarta teológiai tanulmányait, és mesterének
választotta Hessei Benedeket, aki híres filozófus,
jogász és teológus volt egy személyben. Az ő irányítása
mellett tanult, és végre 1443-ban teológiai magiszter,
illetve doktor lett. Abban a korban rendkívüli volt ilyen
idős fejjel tanulni, de János nem szégyellte. Ezután még
három évtizedig volt professzora az egyetemnek.
Krakkóban halt meg 1473. december 24-én.
www.katolikus.hu

rorate szentmiséket Veres András megyéspüspök úr
mutatja be.
▪ December 19-én, kedden 19 órai kezdettel Karácsonyi
áhítatot tart a Székesegyházban a Palestrina-kórus,
valamint a Győri Pedagógus Énekkar és zenész barátai.
Vezényel: Katona Tibor, a győri Székesegyház kántorkarnagya. A szervezők szeretettel hívnak és várnak
mindenkit!
▪ A Betlehemi láng december 22-én, pénteken, 16:30-kor
érkezik a Bazilikába, majd a cserkészek innét viszik tovább
Győr különböző templomaiba, a kedves Hívek pedig
otthonaikba.
▪ December 23-án, szombaton 10 órakor ministránspróbát
tartunk, melyre minden bazilikai ministránst hívunk és
várunk. Az ünnepekre készülve szeretnénk, hogy a
ministránsok felkészülten tudják végezni szolgálatukat.
▪ December 24-én, vasárnap 15 órakor az Audi Iskolába járó
diákok adnak elő pásztorjátékot a Székesegyházban.
Szeretettel várunk mindenkit!
▪ December 24-én, vasárnap 18 órakor már karácsonyi
vigília szentmisét ünneplünk. December 25-én, hétfőn és 26án, kedden is vasárnapi miserendet tartunk.
▪ Karácsony ünnepén az éjféli szentmisét Veres András
megyéspüspök úr mutatja be. December 25-én, hétfőn 10
órakor szintén püspöki szentmise lesz. A szentmise végén
Megyéspüspök Úr pápai áldásban részesíti a jelenlévőket.
▪ December 26-án, kedden városunk védőszentje, Szent
István diakónus és vértanú ünnepe lesz, mely egyúttal a
Belvárosi Plébánia búcsúja. A 10 órai szentmisét a Szent
István oltárnál plébános atya mutatja be. Szeretettel várjuk
a Plébániai Tanácsadó Testület tagjait és a kedves Híveket!
▪ December 27-én, szerdán 19 órakor a Failoni
Kamarazenekar
tart
karácsonyi
koncertet
a
Székesegyházban.
Részleteket
és
jegyvásárlási
információkat a plakáton és a Plébániai Hírlevélen
olvashatnak!
▪ Advent folyamán a Szent Antal perselyben gyűjtünk
adományokat, amelyekből a Plébánia önkéntesei
szeretetcsomagokat készítenek és juttatnak el a rászoruló
belvárosi híveinknek. Hálásan köszönjük nagylelkű
adományaikat!
▪ A következő héten is a szentmisék előtt és alatt
igyekszünk gyóntatási lehetőséget biztosítani. Éljünk még
ezzel a lehetőséggel Karácsony ünnepe előtt!

ELKEZDŐDÖTT AZ ÚJ EGYHÁZI ÉV
Advent első vasárnapján kezdődik az új egyházi év, s egyben
a karácsonyi ünnepkör, a megtestesülésben közénk érkező
Krisztus várása. Az advent a latin Adventus Domini, az Úr
eljövetele kifejezésből származik. A magyar nyelv
Úrjövetnek is nevezi ezt az időt.
Adventben a keresztény ember karácsonyra, Krisztus
születésének ünnepére, de egyben Krisztus világvégi
eljövetelére is készül. Az advent mint liturgikus idő eredete
az V. századig nyúlik vissza, miután az egyházban
általánossá lett a karácsony megünneplése. VII. Gergely pápa
a karácsonyt megelőző négy hétben határozta meg az adventi
időszakot, az első vasárnap mindig a Szent András apostol
ünnepéhez (november 30.) legközelebb eső vasárnap. Az
adventi időszakot 1570-ben V. Piusz pápa tette kötelezővé az
egész egyházban.
Az Úr eljövetelére a keresztények bűnbánó lélekkel
készülnek, így advent – amely korábban böjti idő volt – a
nagyböjthöz hasonlóan bűnbánati időszak, ezért liturgikus
színe a viola (lila). A XIX. században elterjedt adventi
szimbólum, az adventi koszorú négy gyertyája közül három
viola-, egy pedig rózsaszínű. Az öröm színe ugyanis a fehér,
s ez a lilával, a bűnbánat színével keverve rózsaszínt ad.
Mivel advent harmadik vasárnapja az öröm vasárnapja, vagy
latin nevén Gaudete-vasárnap – e nap szentmiséje bevezető
énekének első szavai ugyanis: Gaudete in Domino semper
(Örüljetek az Úrban mindig) –, ezen a napon gyújtják meg a
rózsaszín gyertyát. A miséző pap is violaszínű miseruhát
használ adventben, de a harmadik vasárnapon rózsaszínt is
választhat.
A katolikus templomokban ebben az időszakban nem díszítik
virággal az oltárt, az orgona csak az ének kíséretére
szorítkozik.
Eredetileg
a
Mária-tisztelet
egyik
megnyilvánulásaként vált szokássá az adventi hétköznapok
különleges hangulatú hajnali miséje, a roráte, melynek
elnevezése advent 4. vasárnapjának kezdőénekéből, Izajás
prófétától való. „Rorate, coeli desuper, et nubes pluant
justum – Harmatozzatok, egek onnan felülről, és felhők
hozzák az igazat.”
Forrás: Magyar Kurir
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