Plébániai Hírlevél
A Győri Székesegyházi Római Katolikus Plébánia heti hírlevele
V. évfolyam 220. szám – 2017. december 24. – ADVENT 4. VASÁRNAPJA
HIRDETÉSEK - (2017. december 24.)
HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI
BOLDOG KARÁCSONYT, ISTEN
SZÉKESEGYHÁZBAN
KEGYELMÉBEN GAZDAG ÚJ
▪ Ma, este a 18 órakor kezdődő szentmisében már
(2017. december 25. - 2017. december 31.)
karácsony vigíliáját ünnepeljük. Az éjféli
ÉVET KÍVÁNUNK MINDEN
szentmisét Veres András megyéspüspök úr mutatja
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Hétfő (december 25.)
URUNK SZÜLETÉSE,
KARÁCSONY - FÜ

830 szentmise (énekes)
1000 PÜSPÖKI SZENTMISE (énekes)
1200 szentmise (énekes)
1725 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
Kedd (december 26.)
Szent István első vértanú - Ü
Győr-Belváros - BÚCSÚ

830 szentmise (énekes)
1000 BÚCSÚI SZENTMISE (énekes)
(Szt. István oltárnál)
1200 szentmise (énekes)
1725 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
Szerda (december 27.)
Szent János apostol és evangélista - Ü

645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise (bormegáldás)
1900 Failoni Kamarazenekar Koncertje
(jegyvásárlási lehetőség a plakáton és a
Plébániai Hírlevélben)
Csütörtök (december 28.)
Aprószentek, vértanúk - Ü

645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Péntek (december 29.)
Becket Szent Tamás püspök és vértanú

645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Szombat (december 30.)
645 szentmise
1700 rózsafüzér titokcsere
1800 szentmise
Vasárnap (december 31.)
A SZENT CSALÁD: JÉZUS, MÁRIA ÉS
JÓZSEF - Ü

830 szentmise (énekes)
1000 szentmise (énekes)
1200 szentmise (énekes)
1725 rózsafüzér
1800 Te Deum (hálaadó 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!

SZENT ISTVÁN ELSŐ VÉRTANÚ
István diákonus vértanúságát Szent Lukács örökítette meg az
Egyház számára az Apostolok Cselekedeteiben (6,1-8,2). E két
fejezetben Lukács nem annyira a vértanúságot hangsúlyozta, mint
inkább azt az üdvtörténeti fordulatot, amelynek dátuma István
halálának
napja:
a
fiatal
Egyház
Jeruzsálemből
szétszóródik ,,Júdeába és Szamariába”, majd a pogányok közé is, s
ezáltal egyre szélesebb körben terjed az Evangélium.
István a hét diákonus egyike, akiket az apostolok azért választottak,
mert feszültség támadt a görög nyelvű és hellén kultúrájú, valamint
a jeruzsálemi hívek között. A hét diákonus közül Lukács kiemeli
Istvánt, ,,ezt a hittel és Szentlélekkel eltelt férfit” mint igazi
keresztényt. Isten nagyobb mértékben tette őt kegyelme eszközévé,
mint a másik hatot, ezért művelt csodákat és jeleket a nép körében.
Emellett a bölcsesség ajándékából is bőségesebben részesült, ennek
köszönhetően hirdette oly nagy erővel Isten igéjét:
,,István kegyelemmel és erővel eltelve csodákat és jeleket művelt a
nép körében. Erre a libertinusok, cireneiek, alexandriaiak,
kilikiaiak és asiaiak zsinagógájából némelyek ellene támadtak, és
vitatkozni kezdtek Istvánnal, de bölcsességével és a Lélekkel
szemben, amellyel beszélt, nem tudtak helytállni.”
Az elbeszélésben Istvánt nemcsak bölcs és Szentlélekkel eltelt
tanúnak, átütő erővel érvelő szónoknak láthatjuk, hanem látnoknak
is, akinek arca fölragyog, mint egy angyalé, és arra is méltónak
találtatott, hogy Isten dicsőséges jobbján meglássa az Emberfiát.
Lukácsnak azonban nem az a célja, hogy elmélkedés tárgyául
állítsa elénk a szent diákonus alakját, hanem az Egyház története
szempontjából látja fontosnak István szerepét, mert az ő halála
vezeti be az Egyház elszakadását a Templomtól és a zsidóságtól.
István személyében és küldetésében világosan láthatóvá válik a
lelkek szétválása, hasonlóan ahhoz, ami Jézus körül lejátszódott.
Nem véletlenül válik a tanítvány életének vége is hasonlóvá
Mesteréhez. Minden égi ajándékot a szolgálatra kapott István, aki
a szó eredeti értelmében, teljes egészében szolga, ,,diákonus” volt.
Miként Jézust, Istvánt is a főtanács elé állították, és ez a jogi
hatóság folytatta le a pert. Ugyanazokkal a vádakkal léptek föl
ellene, mint Jézus ellen: ,,Embereket fogadtak föl, hogy állítsák:
Hallottuk, hogy káromló szavakkal illette Mózest és az Istent!
Fölizgatták a népet, a papokat és az írástudókat, úgyhogy
rárontottak, megragadták, és a főtanács elé hurcolták. Ott hamis
tanúkat szólaltattak meg, akik állították: Ez az ember folyvást a
szent hely és a törvény ellen beszél!” (ApCsel 6,11-13).
Istvánon beteljesedik Krisztus ígérete: ,,Amikor majd a
zsinagógákba vagy a hatóságok és a hatalmasságok elé hurcolnak
titeket, ne gondolkodjatok rajta, hogyan védekezzetek és mit
mondjatok, mert a Szentlélek abban az órában majd megtanít
benneteket rá, hogy mit kell mondanotok” (Lk 12,11-12). Ezért
tudja István is, hogy mit kell mondania. Áttekinti Izrael egész
történetét, az üdvtörténetet, amelynek során Isten oly sokszor
művelt csodákat a nép érdekében. Felsorolja Isten csodatetteit és a
nép ellenkezését, mert ,,atyáink szívük mélyén visszavágytak
Egyiptomba” (7,39). István a maga prófétai látásával látja, hogy a
történelem vonalai egy pontban találkoztak: Isten elküldi
egyszülött Fiát, az Igazat, s a zsidók, mert keménynyakúak és
körülmetéletlen a szívük, keresztre feszítették őt. És ekkor a
történelem vonalai ismét tágulni kezdenek a jövő felé: Isten már
nincs a Templomhoz és az ,,az ő népéhez” kötve. Az örömhír most
terjedni kezd a pogányok felé: ,,A Magasságbeli nem lakik emberi
kéz emelte hajlékban, ahogy a próféta is mondja: Az ég az én
trónusom, s a föld lábam alatt a zsámoly. Milyen házat építhettek
nekem - mondja az Úr -, hol lehetne a pihenőhelyem? Hát nem az
én kezem alkotott mindent? Ti vastagnyakúak, körülmetéletlen
szívűek és fülűek, mindig ellenálltatok a Szentléleknek, s mint
atyáitok, olyanok vagytok ti is. Melyik prófétát nem üldözték
atyáitok? Mind megöltétek azokat, akik az Igaz eljöveteléről
jövendöltek. S most ti lettetek árulói és gyilkosai, ti, akik az
angyalok közreműködésével átvettétek a törvényt, de nem
tartottátok meg!” (7,48-53).
A vádlott védőbeszéde súlyos vádként hullott a vádlókra, amit azok
meg is értettek, azért vicsorították rá a fogukat. István azonban
kimondta az ítéletet: ,,Látom a megnyílt eget és az Emberfiát, amint
ott áll az Isten jobbján!” Igen, a Bírót látta, aki fölment a mennybe,
és a saját szava szerint megtagadja azokat, akik megtagadják őt.
Elvétetik tőlük az örömhír, s akik most köveket ragadnak, hogy
Istvánt elhallgattassák, a végső ítélet előtt állnak.
István a halálával megpecsételte bátor tanúságtételét. De a mennyei
Bíró, aki ellenségei ellenére ment föl a mennybe, állja a szavát, és
megvallja azokat, akik megvallják őt. Az igaz tanú, aki Mesteréhez
annyira hasonlóan hal meg, nem hiába kiáltja: ,,Úr Jézus, vedd
magadhoz a lelkemet! (7,59).
István annyira diákonus, annyira jó értelemben szolga volt, hogy
Lukács a vértanúsága történetét is egészen az Evangélium
terjedésének szolgálatába állíthatta. István diákonus ünnepét a
legrégibb liturgikus források december 26- ra teszik.

be. December 25-én, hétfőn 10 órakor szintén
püspöki szentmise lesz. A szentmise végén
Megyéspüspök Úr pápai áldásban részesíti a
jelenlévőket.
▪ December 25-én, hétfőn és 26-án, kedden is
vasárnapi miserendet tartunk.
▪ 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, Szent János apostol és
evangélista ünnepén az esti 6-os szentmisében
hagyományteremtő szándékkal lesz az új borok
megáldása. A megáldandó borokat a fatimai
kápolnában lehet elhelyezni a szentmise előtt.
▪ December 27-én, 19 órakor a Failoni
Kamarazenekar tart karácsonyi koncertet a
Székesegyházban. Részleteket és jegyvásárlási
információkat a plakáton és a Plébániai Hírlevélben
olvashatnak!
▪ December 28-án, csütörtökön nem lesz
szentségimádási óra.
▪ December 30-án, szombaton 17 órától rózsafüzér
titokcsere lesz a Székesegyházban.
▪ Az év végi hálaadó szentmisét december 31-én,
vasárnap 18 órakor Plébános Úr mutatja be itt, a
Székesegyházban. Szeretettel hívjuk és várjuk a
kedves Híveket a közös hálaadásra.
▪ Január 1-jén, hétfőn egész napos szentségimádás
lesz a Székesegyházban. Az Oltáriszentséget reggel
8 órakor ünnepélyes Reggeli dicséret keretében
helyezzük ki a fatimai kápolnában, majd 17:30-kor
ünnepélyes Esti dicséret keretében zárjuk
szentségimádási napunkat. Használjuk fel ezt a
szentségimádási napot csendes adorációra, lelki
feltöltődésre.
▪ A ma estétől ránk köszönő szent Karácsony hozza el
minden kedves Testvérünk szívébe az Istengyermek
békéjét, örömét és szeretetét!

URUNK SZÜLETÉSE: KARÁCSONY
Második legrégibb ünnepünk (az első a Húsvét volt). A
húsvéti misztérium évi megünneplése után az Egyház
legfontosabbnak tartja, hogy megemlékezzék Urunk
születéséről és első megnyilatkozásairól. Ez történik a
karácsonyi időszakban. A karácsonyi idő Karácsony első
Esti dicséretével kezdődik és a Vízkereszt utáni
vasárnapig bezárólag tart.
Rómában 330 körül vezették be, a Legyőzhetetlen nap
ünnepének felváltására, Jézus Krisztus születési
ünnepének megülésével. Az ünnep legrégibb
dokumentuma 345-ből a Depositio Martyrum (Vértanúk
jegyzéke).
Liturgikus ünneplése három misével történik, ez a
gyakorlat már az őskeresztények idejében kialakult.
Jeruzsálemből a betlehemi barlangba mentek, ott éjszaka
a születést ünnepelték.
Hazafelé az Anasztaszisz (=feltámadás) templomban
hajnalban tartottak misét.
Karácsonykor a jeruzsálemi főtemplomban, a Kálváriahegyen volt ünnepélyes szentmise.
Rómában ennek a gyakorlatnak vették át a mintáját:
Éjfélkor a S. Maria Maggiore bazilikában volt az első
mise, (itt őrzik ugyanis a jászol néhány (nem
bizonyítottan hiteles) darabkáját, ezért a rómaiak
számára ez volt a betlehemi barlang) majd a Palatínus
hegy lábánál a görög udvari templomban, Szent
Anasztázia templomában volt a második szentmise, a
harmadikat a Szent Péter templomban, a főtemplomban
mutatta be a pápa.
www.katolikus.hu

www.katolikus.hu
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