Plébániai Hírlevél
A Győri Székesegyházi Római Katolikus Plébánia heti hírlevele
VI. évfolyam 224. szám – 2018. január 21. – ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP
SZENT VINCE
HIRDETÉSEK - (2018. január 21.)
HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI
A legendás Passio S. Vincentii levitae (Szent Vince ▪ Holnap, január 22-én hétfőn kezdődik az ökumenikus
SZÉKESEGYHÁZBAN
(2018. január 22. - 2018. január 28.)

Hétfő (január 22.)
Szent Vince diakónus és vértanú - e
Boldog Batthyány-Strattmann László családapa - e

645 szentmise
1100 temetés
1725 rózsafüzér
1800 Ökumenikus istentisztelet
(Veres András, Steinbach József, Szemerei
János)

Kedd (január 23.)
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Szerda (január 24.)
Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító - E

645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Csütörtök (január 25.)
Szent Pál apostol megtérése,
Pál fordulása - Ü

645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
1845 szentségimádás
Péntek (január 26.)
Szent Timóteus és
Szent Titusz püspökök - E

645 szentmise
1500 temetés
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
1900 Katekumen-tanfolyam
Szombat (január 27.)
Merici Szent Angéla szűz - e
Szűz Mária szombati emléknapja - e

645 szentmise
1000 ministránspróba
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Vasárnap (január 28.)
ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP

830 szentmise (énekes)
1000 szentmise (énekes)
1200 szentmise (énekes)
1700 rózsafüzér titokcsere
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!

diákonus kínszenvedése) szerint Vince a spanyolországi
Huescából származott. Szent Valerius, Zaragoza püspöke
oktatta a szent és a profán tudományokban. Miután
diákonussá szentelték, Vince mint segítőtárs és diákonus
magára vette mindazokat a tennivalókat, amelyeket
püspöke
öregsége
és
hiányos
beszédkészsége
következtében nem tudott ellátni. Amikor Diocletianus
császár alatt kitört a nagy üldözés, Valencia kegyetlen
helytartója azzal akart tekintélyt szerezni magának, hogy a
császári parancs végrehajtását a püspökön és diákonusán
kezdi. Bilincsbe verve Zaragozából Valenciába vezették
őket, és ott 304 táján mindketten elszenvedték a
vértanúságot.
részlet: www.katolikus.hu

BOLDOG BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ
Dr. Batthyány-Strattmann László (1870–1931) korának
különös alakja volt: hercegi rangúként polgári foglalkozást
választott. Diplomás orvosként, klinikai sebészeti
gyakorlata közben kórházépítésbe kezdett. 1902-ben
Köpcsényben nyitotta meg Magyarország első korszerűen
felszerelt huszonnégy ágyas vidéki kórházát, amelynek
hamarosan akkora lett a forgalma, hogy a MÁV
különvonatot indított a kis nyugat-magyarországi faluba.
Címerének jelmondata: Hűséggel és szeretettel.
A szegények hercege, dr. Batthyány-Strattmann László
világosan látta a vidék köz- és egészségügyi
elmaradottságát, ezért karitatív tevékenységével, a maga
eszközeivel igyekezett segíteni a rászorulókon.
Feleségével, Coreth Mária Teréziával tizenegy gyermeket
neveltek fel szeretetben és mélyen istenhívő szellemben.
Szívesen volt gyermekei körében, akik rajongva szerették.
Élete utolsó évtizedeiben naponta elimádkozta Szűz Mária
kis zsolozsmáját, családjával együtt szentmisét hallgatott,
este rózsafüzért imádkozott. 1916-ban feleségével, Ödön
fiával s sógornőjével belépett a ferences harmadrendbe.
Operáció előtt és alatt mindig imádkozott, s gondoskodott
betegei lelki gondozásáról is.
A szegények orvosa volt: „orvos volt a hercegek között, és
herceg az orvosok között”. Sok szenvedés után, hatvanéves
korában hunyt el 1931. január 22-én.
részlet: www.magyarkurir.hu

SZALÉZI SZENT FERENC
Szalézi Ferenc 1567. augusztus 21-én született
Franciaországban, a Thorens közeli salesi kastélyban.
1593. december 18-án szentelték pappá. A genfi püspök
segédpüspökévé nevezte ki. Először olyan terület
lelkipásztori ellátását bízták rá, amelyet a berniek hódítása
után erőszakkal kálvinizmusra térítettek – itt kellett
helyreállítania a katolikus hitet.
1616 júliusában jelent meg az Értekezés az istenszeretetről
vagy Teotimus című munkája, mely rövid idő alatt a lelki
irodalom klasszikus írásává lett.
Szelíd megértéssel fordult az emberekhez, ám az aszkézis
területén nagyon szigorú volt. Azokat, akik a vezetésére
bízták magukat, tökéletes lemondásra kötelezte, mely a
legkisebb dolgokra is kiterjedt annak érdekében, hogy a
tökéletes benső önkiüresítést a gyakran nagyon kemény
külső vezekléssel egyesítsék. Ferenc egyre magányosabb
lett, élete kifejezett aszkétikus vonásokat öltött. Még
többet foglalkozott egyházmegyéjének ügyeivel, és
lemondott arról, hogy több könyvet írjon. 1622. december
28-án érte a halál, Savoya hercegét Avignonba kísérvén,
útközben agyvérzést kapott.
részlet: www.magyarkurir.hu

SZENT PÁL APOSTOL MEGTÉRÉSE
Pál fordulásának ünnepe, január 25-e ennek a fordulatnak
állít emléket. Megtérésének Krisztus új szószólója
névcserével adott nyomatékot. Ettől kezdve a zsidó Saul
helyett római nevét, a Paulust használta. Nem találta
méltónak magát az apostoli címre, mivelhogy korábban
vezető szerepet játszott a keresztények üldözésében. Pál,
akit ekkor még Saulnak hívtak, az „Úrnak tanítványai ellen
lihegve” Damaszkuszba ment; az úton hirtelen nagy
fényesség vette körül. Leesett a lóról, és látomásában
szózatot hallott: „Saul, Saul, mit kergetsz engem?”
(ApCsel 9,1–31.) Az élmény hatása alatt megtért, és a
kereszténység nagy térítő apostola lett.
részlet: www.magyarkurir.hu

imahét. Veres András megyéspüspök úr meghívására a
Székesegyházban 18 órakor kezdődő közös imádságon
részt vesz Szemerei János evangélikus és Steinbach
József református püspök. Az igehirdetés szolgálatát
Steinbach püspök úr végzi. A hét folyamán a különböző
felekezetű templomokban is lesznek este istentiszteletek.
Részleteket a hirdetőtáblán és a Plébánia Hírlevelében
olvashatnak. Ezen az estén nem lesz szentmise a
Székesegyházban!
▪ Január 25-én, csütörtökön 18:45-től szentségimádás
lesz. Továbbra is szeretettel várjuk a kedves Híveket!
▪ A Katekumen-oktatás következő alkalma január 26án, pénteken este 7 órakor kezdődik: gyülekező a
plébánián, a Káptalandomb 17. szám alatt.
▪ Szintén január 26-án, pénteken este 7 órától a
Palestrina Kórus farsangi bált szervez a Révész
étteremben. A belépő 5.500 Ft. Mindenkit szeretettel
várunk! Jelentkezni a Székesegyház sekrestyéjében lehet.
▪ A következő ministráns foglalkozás január 27-én,
szombaton 10 órakor lesz a Székesegyházban. Szeretettel
hívjuk és várjuk a ministránsokat!
▪ Január 28-án, vasárnap 17 órától rózsafüzér titokcsere
lesz.
▪ Veres András győri megyéspüspök a Családok Éve
alkalmából azzal is szeretné kifejezni a családok,
nagycsaládok iránti megbecsülését, hogy minden
negyedik vagy többedik gyermek megkeresztelését
szívesen vállalja a Győri Egyházmegye teljes területén,
ha ezt a szülők kérik. Bővebb tájékoztatást igényelni,
illetve jelentkezni a lakóhely szerinti plébániákon lehet.
▪ A bérmálás szentsége a Szentlélek ajándékaival erősít
meg és az Egyház teljes jogú, felnőtt tagjává tesz. Veres
András megyéspüspök döntését a Tanácsosok Testülete
és az Egyházmegyei Papi Szenátus meghallgatása után
hozta meg. E döntés szerint a 2019/2020-as tanévtől, a
tudatosság és az elköteleződés jegyében a 9. évfolyamos
tanulók fognak bérmálkozni. 2018-ban még a 8.
osztályos
hittanosok
részesülnek
a
bérmálás
szentségében. Az új rend bevezetéséhez egy év szünetre
van szükség, ezért 2019-ben a Győri Egyházmegyében
nem lesz bérmálás.
AZ ÖKUMENIKUS IMAHÉT GYŐRI PROGRAMJAI

A győri eseménysorozat január 22-én, hétfőn kezdődik.
Ezen a napon 18 órától a győri Nagyboldogasszonyszékesegyházban igét hirdet Steinbach József református
püspök. Szintén 18 órától Sándor Gábor ménfői plébános
szentbeszédet mond a győr-ménfőcsanaki evangélikus
templomban.
Január 23-án, kedden 17 órától a Szent Imre-templomban
Lentulai Attila református lelkipásztor hirdet igét.
Ugyanezen a napon, 18 órai kezdettel a Kossuth utcai
református templomban igét hirdet Csorba János
evangélikus igazgató lelkész.
Január 24-én, szerdán 17 órai kezdettel a győrnádorvárosi evangélikus templomban Schönberger Klára
református lelkész végez szolgálatot, 18 órától pedig Tasi
Tamás görögkatolikus parókus, esperes mond szentbeszédet
a Kossuth utcai református templomban. Szintén 18
órától Bella Péter református lelkész hirdet igét a győrménfőcsanaki Nagyboldogasszony-templomban.
Január 25-én, csütörtökön 17 órától Vancsai József
evangélikus lelkész a győr-szabadhegyi Szent Annatemplomban, 18 órától pedig Wagner Tamás református
lelkipásztor hirdet igét az evangélikus öregtemplomban.
Január 26-án, pénteken 18 órától a győrszentiváni
Keresztelő Szent János-templomban Mesterházy
Zsuzsanna evangélikus lelkész végez szolgálatot, ugyanezen
a napon, szintén 18 órától az evangélikus öregtemplomban
Békési Sándor baptista lelkipásztor hirdet igét. A győrménfőcsanaki Szent Kereszt-templomban Percze Sándor
evangélikus lelkész hirdet igét 18 órai kezdettel.
Január 27-én, szombaton 17 órai kezdettel a győrszabadhegyi református templomban Tájmel Antal, a győrszabadhegyi Szent Anna-templom plébánosa prédikál. Egy
órával később, 18 órától Erlitz Anita Renáta református
lelkipásztor hirdet igét a görögkatolikus templomban.
Január 28-án, vasárnap 18 órától a Hajnalcsillag Baptista
Imaházban Bognár István városplébános, a Győri
Egyházmegye püspöki irodaigazgatója tart elmélkedést.
MKPK Sajtószolgálata, Győri Egyházmegye Sajtóirodája
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