Plébániai Hírlevél
A Győri Székesegyházi Római Katolikus Plébánia heti hírlevele
V. évfolyam 221. szám – 2017. december 31. – A SZENT CSALÁD: JÉZUS, MÁRIA ÉS JÓZSEF
HIRDETÉSEK - (2017. december 31.)
HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI
KEGYELMEKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET
▪ Január 1-jén, hétfőn, Szűz Mária, Isten Anyja
SZÉKESEGYHÁZBAN
KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES
főünnepén egész napos szentségimádás lesz a
(2018. január 1. - 2018. január 7.)
OLVASÓNKNAK!
Hétfő (január 1.)
SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA (Újév) FÜ

830 szentmise (énekes)
1000 szentmise (énekes)
1200 szentmise (énekes)
1725 rózsafüzér
1800 PÜSPÖKI SZENTMISE (énekes)
Kedd (január 2.)
Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely
püspökök és egyháztanítók - E

645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
2000 „Kiáltás” (közös imádkozás, melyet
a Mária Rádió a Székesegyházból élőben
közvetít)
Szerda (január 3.)
Jézus Szent neve - e

645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Csütörtök (január 4.)
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
1845 szentségimádás
Péntek (január 5.)
645 szentmise
1715 rózsafüzér
1745 Jézus Szíve Litánia
1800 szentmise
Szombat (január 6.)
URUNK MEGJELENÉSE,
VÍZKERESZT - FÜ
45

6 szentmise
800 KÉSZ-mise
830 rózsafüzér
1000 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 PÜSPÖKI SZENTMISE
Vasárnap (január 7.)
URUNK
MEGKERESZTELKEDÉSE - Ü

830 szentmise (énekes)
1000 szentmise (énekes)
1200 szentmise (énekes)
1725 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
JÉZUS SZENT NEVE
Jézus neve: a megtestesült Igének, az emberi nem
Megváltójának Istentől adott neve. A Mt 1,21 és Lk
1,31 szerint Józseffel és Máriával Gábor főangyal
közli, hogy Isten akaratából a Jézus nevet kell
adniuk a születendő gyermeknek. Máté a név
tartalmát is megadja: „ő szabadítja meg népét
bűneitől”. Jézus egyéb nevei (Dávid Fia, Emmánuel,
Isten Fia, Emberfia, Krisztus, Messiás, Úr) a
küldetését,
szerepét,
személyének
természetfölöttiségét jelzik.
www.katolikus.hu

SZENT CSALÁD ÜNNEPE
Szent Család ünnepén, karácsony utáni vasárnapon Szűz
Mária, Szent József és Jézus Krisztus alkotta Szent
Családot ünnepli a katolikus egyház, példaként állítva a
mai családok elé.
Az ünnepet a 17. században kezdték megtartani. A Szent
Család különös tisztelete először Kanadában terjedt el. Az
ünnep elterjesztését XIII. Leó pápa 1893-ban
kezdeményezte azért, hogy megerősítse a 19. század
végére a nyugati világban meggyengült családeszményt.
XV. Benedek pápa 1921-ben az egész világegyház
számára előírta a Szent Család vasárnapja megünneplését.
A Szent Család ünnepének időpontját XI. Piusz pápa a
Vízkereszt nyolcadába eső vasárnapra tette. 1969 óta
tartják a karácsony nyolcadába eső vasárnapon.
1994-ben tartotta a katolikus egyház a Családok
Nemzetközi Évét, mely 1993. december 26-án, Szent
Család vasárnapján kezdődött.
hu.wikipedia.org

SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA (Újév)
Ősi idők óta tisztelik a Boldogságos szűzanyát az
Istenszülő címmel (Lumen Gentium 66.). 431-ben az
efezusi zsinat mondta ki ezt a dogmát, Nesztóriusz
tévtanításával szemben. A város ifjúsága nagy izgalommal
várta a zsinati atyák döntését. A kihirdetést határtalan
lelkesedés fogadta. Az ifjúság vállára vette a zsinati
atyákat és fáklyás menettel vitték őket körül a városban,
óriási üdvrivalgás közepett.
II. János Pál pápa írja: Máriát maga az Isten vezette be a
Megváltás misztériumába. Ebben áll az istenanyaság
kegyelmének egyedülálló volta. Nem csak az emberi
történelemben egyedülálló és megismételhetetlen ennek az
anyaságnak a méltósága, hanem abban is egyedülálló, - és
ez a megváltás mélységéhez és magasságához tartozik hogy soha nem tapasztalt módon válik részesévé Mária,
anyasága révén, annak az üdvözítő tervnek, amely a
Megváltás misztériumában vált valóra.
Régen ezen a napon Szűz Mária születését ünnepelték, a 8.
századi római Breviárium szerint. Mária, Isten Anyja
ünnepét a keleti szertartású keresztények közül a
bizánciak, a keleti és nyugat-szír keresztények december
26-án, a koptok január 16-án ünneplik.
www.katolikus.hu

VÍZKERESZT
Urunk megjelenésének ünnepe január 6-án; a karácsonyi
ünnepkör záró- és a farsang kezdőnapja. A magyar
vízkereszt név az e napon végzett vízszentelésből ered.
Alexandriai Kelemen szerint először a gnosztikus és
eretnek Bazilidesz követői emlékeztek meg Jézus
keresztségéről, mert azt vallották, hogy az ember Jézus a
keresztségkor vált Isten Fiává. E napot az egyiptomiak is a
Nap és a Nílus vize ünnepeként ismerték. A keresztények
körében 312–325 között kezdett terjedni mint Krisztus
születésének, keresztségének, a kánai menyegzőnek és a
Háromkirályok (napkeleti bölcsek) látogatásának ünnepe.
Később az ünnep elsődleges témája Keleten Urunk
keresztsége (erre emlékeztet a vízszentelés); Nyugaton a
Háromkirályok látogatása (Szt. Ágoston és Nagy Szt. Leó
püspöki beszédeiben csak erről van szó). A gallikán
liturgiában az ünnep tárgya a kenyérszaporítás is (vö. Mt
14,13–21; 15,32–39; Mk 6,31–44; 8,1–10; Lk 9,10–17; Jn
6,1–15). A II. Vatikáni Zsinat után január 6. a
Háromkirályok látogatásának ünnepe vízszenteléssel;
Jézus keresztségének ünnepe a következő vasárnap. A
kánai menyegzőről egy közbeeső hétköznapon
emlékezünk meg. Vízkereszttel kezdődik a házszentelés
időszaka.
Még egyszer meggyújtják a karácsonyfa gyertyáit,
szétosztják a megmaradt édességet, a fát tűzre teszik, csak
egy ágacskát tűznek belőle a szentkép mögé a gonosz ellen.
Délben és este még folyik a vendégeskedés, esti harangszó
után a kántálás és a csillagjárás (misztériumjáték). Egyéb
szokásaiban
gonoszűző és
szerencsevarázslónap;
időjárásával a tél hosszára, a nyár esős vagy száraz voltára,
így a termésre, főleg a bortermésre ad előjelt.
részlet: www.katolikus.hu

Székesegyházban. Az Oltáriszentséget reggel 8
órakor ünnepélyes Reggeli dicséret keretében
helyezzük ki a Fatimai kápolnában, majd 17:30kor
ünnepélyes
Esti
dicsérettel
zárjuk
szentségimádási napunkat. Használjuk fel ezt a
napot csendes adorációra, lelki feltöltődésre.
▪ A Székesegyház egész napos szentségimádási
programját január közepéig a többi győri templom
követi
napról-napra.
A
templomok
szentségimádási
rendjét
a
hirdetőtáblán
olvashatjuk. Az Úr Jézus hív: jöjjetek, imádjuk Őt!
▪ Január 2-án, kedden este 8 órától a Mária Rádió
negyedórás élő közvetítést sugároz a magyarság
lelki megújulásáért a Bazilikából. Mindenkit
szeretettel várunk nemzetünkért való közös
imádságra!
▪
Január
4-én,
csütörtökön
18:45-kor
szentségimádás lesz a Székesegyházban.
▪ Január 5-én, elsőpénteken az esti szentmise előtt
17:15-től a rózsafüzért, utána 17:45-től a Jézus
Szíve litániát imádkozzuk.
▪ Január 6-án, elsőszombaton, 8 órakor lesz a
KÉSZ részvételével az engesztelő Fatimai
szentmise. A szentmise után a rózsafüzért
imádkozzuk. Ez a nap Urunk megjelenése,
Vízkereszt parancsolt főünnepe lesz. Tisztelettel
felhívjuk a kedves Hívek figyelmét arra, hogy ez
az ünnep szentmisén való részvételre kötelez
mindnyájunkat. Itt, a Székesegyházban négy
szentmise lesz ezen a napon: reggel 6:45-kor, 8:00
és 10:00 órakor, valamint az esti püspöki
szentmise 18 órakor. Szeretettel várjuk a kedves
Testvéreket!
▪ Boldog Apor Vilmos püspök tisztelőinek
elsőhétfői szentmiséjét január 8-án, 18 órai
kezdettel
Brenner
József
szombathelyi
nagyprépost mutatja be. A szentmise előtt 17:30tól a rózsafüzért imádkozzuk.
▪ Az új esztendőben is Bízzuk Újra Életünket
Krisztusra!
Januári szentségimádási rend a győri templomokban
2018. január 1.
Nagyboldogasszony-székesegyház (Bazilika)
Január 2.
Loyolai Szent Ignác-templom (Bencés)
Január 3.
Kármelhegyi Boldogasszony-templom (Kármelita)
Január 4.
Német Ispita-templom (Belváros)
Január 5.
Szent Erzsébet-templom
Január 6.
Szent Anna-templom (Orsolyita)
Január 7.
Urunk színeváltozása-templom (Újváros)
Január 8.
Szent Kamillus-templom (Nádorváros)
Január 9.
Szent Rókus és Sebestyén-templom (Sziget)
Január 10.
Szent Anna-templom (Szabadhegy)
Január 11.
Jézus Szíve-templom (Gyárváros)
Január 12.
Szent Imre-templom
Január 13.
Szentlélek-templom
Január 14.
Szentháromság-templom (Révfalu)
Január 15.
Magyar Ispita-templom (Belváros)
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