Plébániai Hírlevél
A Győri Székesegyházi Római Katolikus Plébánia heti hírlevele
VI. évfolyam 222. szám – 2018. január 7. – URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE
HIRDETÉSEK - (2018. január 7.)
HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI
SZENT HILÁRIUSZ (VIDOR) PÜSPÖK
▪ Boldog Apor Vilmos püspök tisztelőinek elsőhétfői
SZÉKESEGYHÁZBAN
(2018. január 8. - 2018. január 14.)

Hétfő (január 8.)
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 APOR-mise (Brenner
szombathelyi nagyprépost)

József

Kedd (január 9.)
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Szerda (január 10.)
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Csütörtök (január 11.)
645 szentmise
1000 gyászmise
1100 temetés (beszentelés)
1500 temetés (úrnás)
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
1845 szentségimádás
Péntek (január 12.)
645 szentmise
1200 temetés
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
1900 Katekumen-tanfolyam
Szombat (január 13.)
Szent Hiláriusz (Vidor) püspök és
egyháztanító - e
Szűz Mária szombati emléknapja - e

645 szentmise
1130 rózsafüzér
1200 Fatimai szentmise (Markovics
Milán tatai tábori lelkész)
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Vasárnap (január 14.)
ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP

830 szentmise (énekes)
1000 szentmise (énekes)
1200 szentmise (énekes)
1725 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)

EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁS
Tisztelettel tájékoztatjuk a kedves Híveket, hogy
a Győri Egyházmegye 2018. évi I. körlevelében
hozott 4/2018. számú rendelete szerint a 2018.
évtől az egyházközségi hozzájárulás („egyházi
adó”) összege a következőképpen változik:

- nyugdíjasok, keresőképtelenek számára
minimum évi 3.000 Ft/fő,
- keresőképes felnőttek számára minimum
évi 5.000 Ft/fő.
Az úgynevezett „egyházi adó” befizetésére mindig
van lehetőség a plébánia hivatali óráiban, vagy a
bejáratoknál kihelyezett sárga csekken keresztül,
mely közvetlen egyházközségünk számlájára
érkezik.
Köszönjük adományaikat!

Hilarius idejében Poitiers álmos kisváros volt Gallia római
provinciában, ahol unatkoztak a helytartók. Szórakozásra
és mulatságra csak kevés alkalom nyílott.
Hilarius vidéki ember volt. A hosszú téli napokat és az
éjszakákat arra fordította, hogy gyarapítsa műveltségét és
szellemi gazdagságát. Tudásszomja nagy volt. Jól ismerte
a latin írókat, akik nagymértékben meghatározták kemény,
ellentétekben gazdag stílusát, amelyet később tudatosan
magasabb szintre emelt, amikor Isten nagyságáról kellett
szólnia.
Amint Venantius Fortunatus, a költő följegyezte, Hilarius
nem volt keresztény. Megházasodott és egy leánya
született. Életének a keresztségét megelőző időszakáról
sajnos csak keveset tudunk.
Már érett férfi volt, amikor egy este a Biblia olvasása
közben mélyen megragadta Istennek önmagáról tett
tanúsága. Elhatározta, hogy megváltoztatja életét. El akarta
nyerni Istentől azt a tökéletes boldogságot, amelyre
annyira vágyakozott. Valószínűleg ekkor kezdett
közeledni a kicsiny helybéli keresztény közösséghez.
Szent János evangéliuma után nagy elmélyüléssel olvasta
Szent Máté evangéliumát, amely utolsó kételyeitől is
megszabadította. 350 körül meghalt a város püspöke,
akinek a nevét sem ismerjük. A keresztény nép összegyűlt
és közfelkiáltással Hilariust választotta püspökké. A
választást különösebb lelkesedés nélkül, de feladatának
tudatában fogadta.
355-ben Hilarius állt az arles-i Saturniusszal szemben
kibontakozó ellenállás élére. Saturnius volt tudniillik az
arianizmus
fő
képviselője
Galliában.
Hilarius
megszervezte a galliai püspökök gyűlését, és meggyőzte
őket, hogy vizsgálják fölül az arles-i határozatokat,
különüljenek el az ariánus püspököktől, és utasítsák vissza
Atanáz elítélését. Nem sokáig váratott magára a császár
ellenintézkedése, amelyet Saturnius sugallt: Hilariust
száműzetésbe küldték Kisázsiába.
356-359 között élt Hilarius ott: ,,Fogságomban nem
veszítettem el derűmet, mert Isten igéjét nem lehet
bilincsbe verni.” Száműzetése ellenére nagy mozgási
szabadságot élvezett, amelyet alaposan ki is használt, hogy
jobban megismerje Keletet. Korábban úgyszólván semmit
sem tudott a birodalom keleti tartományairól. Fokozatosan
megismerte az ottani egyházi helyzetet, a teológiai
problémákat, és belelátott a keleti gondolkodás
sajátságaiba. Látván a tanításban mutatkozó zavarokat és
tévedéseket, elhatározta, hogy teljes világossággal írásba
foglalja a Szentírásra vonatkozó igaz katolikus tanítást és
a teológiai érveket. Már száműzetésének első hónapjaiban
elkezdte írni A Szentháromság című főművét, amelynek
talán szerencsésebb volt az eredeti címe: A hitről az
ariánusokkal szemben. Hilarius számára a teológia
sohasem a puszta tudásvágy kielégítése, hanem mindig az
élő Isten megközelítése volt.
Keleti tartózkodásának köszönhető az is, hogy veszített
gall merevségéből. Nagyszabású békítő munkába fogott:
kísérletet tett a 325 óta közzétett hitvallási formulák
értelmének kifejtésére. Az ellentáborban is elismerte azt,
ami nem volt merőben rossz, és ahol csak lehetségesnek
látszott, igyekezett az igaz hitnek megfelelő értelmezést
találni.
Ott volt a szeleukiai zsinaton, de nem sikerült az értelmet
diadalra segítenie. Éppen ilyen kevés sikerrel járt a
császárral való találkozása Konstantinápolyban, mert a
saját földijei lettek árulói, akiknek hithűségét pedig annyira
megdicsérte. Ez nagy megaláztatást jelentett számára.
Végül is a keleti ariánusok gondoskodtak róla, hogy ,,Kelet
bajkeverőjét” visszaküldjék hazájába. Hazatérve legfőbb
feladatának azt tartotta, hogy az igaz hitet visszaállítsa.
Sulpicius Severus elmondja, hogy a poitiers-i püspök
ebben az időben a kétely és a félelem időszakát vészelte át.
A száműzetés és az egyházi események élesen
megvilágították előtte, hogy a teológiai alaptételek
mennyire tehetetlenek a császári hatalom túlkapásaival
szemben. A párizsi zsinaton (361) elérte a galliai
arianizmus két fejének, Arles és Perigueux püspökének
kiközösítését.
(folyt.)

szentmiséjét január 8-án, 18 órai kezdettel Brenner
József szombathelyi nagyprépost mutatja be és
gyémántmisés áldásban részesíti a jelenlévőket. A
szentmise előtt 17:30-tól a rózsafüzért imádkozzuk.
▪ Január 11-én, csütörtökön 18:45-kor szentségimádás
lesz.
▪ A Katekumen-oktatás következő alkalma január 12én, pénteken este 7 órakor kezdődik: gyülekező a
plébánián, a Káptalandomb 17. szám alatt.
▪ A következő ministráns foglalkozás január 13-án,
szombaton 10 órakor lesz a Székesegyházban. Szeretettel
hívjuk és várjuk a ministránsokat!
▪ Szintén január 13-án, szombaton déli 12 órakor lesz a
fatimai szentmise, melyet Markovics Milán tatai tábori
lelkész atya mutat be. A szentmise előtt fél órával a
rózsafüzért imádkozzuk közösen.
▪ Január 15-én, hétfőn egész napos szentségimádás lesz
a Magyar Ispita-templomban. Tisztelettel kérjük a
Plébániai Tanácsadó Testület tagjait és a kedves Híveket,
hogy január 13-án, szombat délután 14 órától a templom
takarításában legyenek segítségünkre!
▪ Január 26-án, pénteken este 7 órától a Palestrina Kórus
farsangi bált szervez a Révész étteremben. Jelentkezni a
Székesegyház sekrestyéjében lehet!
▪ Tisztelettel tájékoztatjuk a kedves Híveket, hogy a
Győri Egyházmegye rendelkezése alapján az önkéntes
egyházközségi hozzájárulás (ún. „egyházi adó”)
minimum fizetendő összege az idei évtől megváltozik.
Nyugdíjasoknak, keresőképteleneknek évi 3000
forint/főre, keresőképes felnőtteknek évi 5000
forint/főre módosul az összeg. A Plébánián hivatali
időben, vagy a templomban kihelyezett sárga csekken
keresztül is befizethetik egyházi hozzájárulásukat.
Köszönjük nagylelkű adományaikat!
(folyt.) Életének utolsó éveit békében töltötte, miközben
az igaz hit egyre újabb sikereket ért el. Hilarius ismét a
Biblia tanulmányozásának szentelhette magát, és újra
hozzálátott tanító munkájához. Hilarius írt liturgikus
himnuszokat is azzal a szándékkal, hogy a híveket
bevezesse a teológiai igazságok ismeretébe és
szorosabban bekapcsolja a liturgikus ünneplésbe, de nem
sok sikert aratott velük. Túlságosan sok volt bennük a
teológia ahhoz, hogy elnyerjék a nép tetszését. Ezen a
téren a milánói Szent Ambrus szerencsésebb kézzel
dolgozott. De mit számított már neki akkor a siker vagy
a balsiker! Szemét szilárdan az Úrra szegezte
,,irgalmasságának beteltéig”.
A vihar elcsitult, Hilarius élvezte a békét és várta az
igazak jutalmát. 367-ben halt meg püspöki városában,
Poitiers-ban.
Korábban,
megtérése
és
megkeresztelkedése előtt félelemmel töltötte el a halál.
Most úgy jelent meg előtte, mint a fogyatkozást nem
ismerő hajnal fénye, ,,amelyben vég nélkül hirdetheti az
Úr hűségét és szeretetét”.
A 6. századi Jeromos-féle martirológium szerint Hilariust
367. január 13-án temették el. Rómában a 13. század óta
január 14-én ünnepelték, mert Vízkereszt oktávája
elfoglalta 13-át. 1969-ben, mivel ez a nap fölszabadult,
újra 13-ra tették az ünnepét.
részlet: www.katolikus.hu
JANUÁRI SZENTSÉGIMÁDÁSI REND A GYŐRI
TEMPLOMOKBAN
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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