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HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI
BOSCO SZENT JÁNOS ÁLDOZÓPAP
Bosco János 1815. augusztus 16-án született egy ▪ Január 30-án, kedden este 8 órától a Mária Rádió
SZÉKESEGYHÁZBAN

Szombat (február 3.)

parasztcsaládban, Castelnuovo d’Astiban. Édesapja, Bosco
Ferenc a gyermek kétéves korában meghalt, így
édesanyjának, Occhiena Margitnak egyedül kellett
felnevelnie Antalt, Józsefet és a kis Jánost. Margit bölcs
nevelő, kitartásának és határokat nem ismerő hitének
segítségével mélyen vallásos légkört alakított ki
családjukban. János már kicsi korától kezdve pap szeretett
volna lenni.
Elmesélte, hogy egyszer, kilencéves korában álmot látott,
amely megvilágította számára küldetését: „Legyél
alázatos, erős és állhatatos” – mondta neki egy asszony, aki
ragyogott, mint a nap, „és akkor, amit majd látsz, hogy
ezekkel a farkasokkal történik, akik bárányokká változnak,
te is ezt fogod tenni gyermekeimmel. Én leszek a
tanítómestered. A maga idejében mindent meg fogsz
érteni.” János már gyermekkorától kezdve gyakran kötötte
le társait bűvészmutatványokkal, amelyeket kemény
gyakorlással sajátított el a munka és az imádkozás között.
Az idős Calosso atya volt első lelkivezetője, ő indította el
a papi tanulmányok útján, amelyekért nagy erőfeszítéseket
tett, míg végül is el kellett hagynia a családi házat, mert
szembe került Antal testvérével. Antal azt akarta, hogy
János inkább a földeken dolgozzon.
1841 júniusában pappá szentelték. Akkori lelkivezetője,
Cafasso atya azt tanácsolta neki, hogy tökéletesítse
tanulmányait az egyházi kollégiumban. Közben Don
Bosco maga köré gyűjtötte az első gyermekeket.
Don Bosco elkezdett szállást adni az otthontalan árváknak.
Szakmát tanított nekik, és arra tanította őket, hogy
szeressék az Urat; együtt énekelt, játszott és imádkozott
velük.
Az első gyermekekből lettek később az első munkatársai
is. Így fejlődött ki az a híres nevelési módszer, amit
„megelőző
módszernek”
hívunk:
„Legyetek
a
gyermekekkel, előzzétek meg a bűnt ésszel, hittel és
szeretettel. Legyetek szentek, és szentek nevelői. Vegyék
észre a gyermekeink, hogy szeretjük őket!”
Don Bosco 72 éves korában, a munkától kimerülve halt
meg 1888. január 31-én. II. János Pál pápa Don Boscót
halálának századik évfordulóján a „fiatalság Atyjának és
Tanítójának” nevezte.
www.magyarkurir.hu

Szent Balázs püspök és vértanú - e
Szent Anszgár (Oszkár) - e
Szűz Mária szombati emléknapja - e

GYERTYASZENTELŐ
BOLDOGASSZONY NAPJA

(2018. január 29. - 2018. február 4.)

Hétfő (január 29.)
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise

Kedd (január 30.)
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
2000 „Kiáltás” (közös imádkozás, melyet a Mária
Rádió a Székesegyházból élőben közvetít)

Szerda (január 31.)
Bosco Szent János áldozópap - E

645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
1900 PTT-gyűlés
(Gutenberg tér 2.)

Csütörtök (február 1.)
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
1845 szentségimádás

Péntek (február 2.)
Urunk bemutatása
(Gyertyaszentelő Boldogasszony) - Ü

645 szentmise (hívek gyertyáinak megáldása)
~715 Jézus Szíve Litánia (645-ös mise után)
900 szeretetláng imaóra
1000 szentmise
1400 temetés
1725 rózsafüzér
1800 PÜSPÖKI SZENTMISE
(Bencés-t.) „A megszentelt élet napja”
A Székesegyházban este nem lesz szentmise!

645 szentmise
800 KÉSZ-mise
830 rózsafüzér
1000 ministránspróba
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
1900 Jegyesoktatás I. (gyülekező a
Székesegyház főbejáratánál)

Vasárnap (február 4.)
ÉVKÖZI 5. 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 rendelkezése 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 „egyházi adó” befizetésére mindig van lehetőség
a plébánia hivatali óráiban, vagy a bejáratoknál
kihelyezett sárga csekken keresztül.
Köszönjük adományaikat!

Gyertyaszentelő
Boldogasszony
ünnepe
Mária
tisztulásának napja – görögül hypapanté, vagyis találkozás.
Arra emlékezünk, amikor Szűz Mária, negyven nappal
Jézus születését követően, bemutatta gyermekét a
jeruzsálemi templomban. A mózesi törvény szerint előírt
áldozat fölajánlásakor jelen volt Anna és az agg Simeon is,
aki a nemzeteket megvilágosító világosságnak nevezte
Jézust. A világ világosságával való találkozás
szimbólumaként alakult ki a gyertyaszentelés szokása.
Az Úr Jézus bemutatását – Praesentatio Domini –
Jeruzsálemben már a IV. században megünnepelték:
Aetheria elbeszélése szerint 385. február 14-én ünnepi
körmenetet tartottak. Minthogy karácsonyt január 6-án
ülték, a negyvenedik nap február 14-ére esett. Attól
kezdve, hogy Jézus születésének ünnepnapja december 25ére került, Jézus bemutatását február 2-án kezdték
ünnepelni.
Róma a VII. században fogadta el e liturgikus napot, a
Simeon és a kisded Jézus találkozására utaló Hypapante
(találkozás) néven. A X. századtól a nyugati egyház
liturgikus könyvei egyre inkább Mária tisztulását emelik
ki, és erről nevezik el az ünnepet – Purificatio. A keleti
egyház hagyományával teljes összhangban 1960 óta ismét
az Úr ünnepeként, Urunk bemutatásaként tartjuk számon.
A Müncheni kódexben (1466) Szűz Mária tisztulatja, az
Érdy-kódexben (1527) Asszonyunk Mária tisztulatja,
Mária tisztulásának napja (purificatio Beatae Mariae
Virginis) néven szerepel. Az 1092-es szabolcsi zsinat a
kötelező ünnepek közé sorozta, a XX. század elejétől
tanácsolt ünnep.
(folyt.) >>>

negyedórás élő közvetítést sugároz a magyarság lelki
megújulásáért a Székesegyházból. Mindenkit szeretettel
várunk nemzetünkért való közös imádságra!
▪ Január 31-én, szerdán a Székesegyházi Plébánia
Tanácsadó Testülete gyűlést tart. Plébános atya
szeretettel hívja és várja a testület tagjait a jövő szerda
esti szentmisére és az azt követő gyűlésre. A meghívók a
sekrestyében átvehetők. Minden testületi tagunk
megjelenésére feltétlenül számítunk.
▪ Február 1-jén, csütörtökön 18:45-től szentségimádás
lesz. Szeretettel várjuk a kedves Híveket!
▪ Február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony
ünnepén a 6:45-kor kezdődő szentmisén lesz a hívek által
hozott gyertyák megáldása. A reggeli szentmisét
követően a Jézus Szíve litániát imádkozzuk. Délelőtt 9
órakor szeretetláng imaóra, utána 10 órától szentmise
lesz. 18 órától Veres András megyéspüspök ünnepi
szentmisét mutat be a győri bencés templomban a Győri
Egyházmegye területén élő szerzetesek részvételével,
ezért péntek este nem lesz szentmise a székesegyházban.
▪ Február 3-án, szombaton 8 órakor lesz a KÉSZ
részvételével az engesztelő Fatimai szentmise. A
szentmise után a rózsafüzért imádkozzuk.
▪ A következő ministráns foglalkozás február 3-án,
szombaton 10 órakor lesz a Székesegyházban. Szeretettel
hívjuk és várjuk a ministránsokat!
▪ Szintén február 3-án, szombaton Szent Balázs püspök
és vértanú ünnepén, valamint a jövő vasárnapi
szentmisék után Balázs-áldásban részesítjük a kedves
Híveket.
▪ A jegyesoktatások első alkalma február 3-án,
szombaton este 7 órakor lesz. Szeretettel várjuk azokat a
jegyespárokat, akik itt a belvárosban, vagy akár más
helyen kötnek majd szentségi házasságot. Jelentkezni a
plébánián hivatali időben, vagy e-mailben lehet.
Gyülekező a Székesegyház főbejáratánál lesz!
▪ Február 5-én, déli 12 órakor papi rekollekció keretében
szentmise lesz itt a Székesegyházban. Szeretettel várjuk
a kedves Híveket!
▪ Boldog Apor Vilmos püspök tisztelőinek elsőhétfői
szentmiséjét február 5-én, 18 órai kezdettel Sankó
Szabolcs dunaszerdahelyi segédlelkész mutatja be és
újmisés áldásban részesíti a jelenlévőket. A szentmise
előtt 17:25-től a rózsafüzért imádkozzuk.
▪ Szeretettel hívjuk fel kedves Híveink figyelmét a
szentmise, mint leghathatósabb imádság kérésének
lehetőségére! Élő és elhunyt szeretteinkért, születés- és
halálévfordulón, családjaink egységéért, fiataljainkért és
az idős, beteg testvéreinkért, továbbá papi- és szerzetesi
hivatásokért egyaránt kérhetünk szentmise-szándékot.
Itt, a Székesegyházban erre a sekrestyében van lehetőség,
különösen a szentmisék után van erre a legalkalmasabb
idő. Tisztelettel várjuk jelentkezésüket!
(folyt.)
A magyar paraszti hagyományban a szentelt gyertya a
bölcsőtől a koporsóig elkísérte az embert: keresztelésig
az újszülött mellett világított; amikor a fiatal anya először
ment templomba, szintén gyertyát vitt a kezében;
gyertyát égettek a súlyos beteg mellett, szentelt gyertyát
adtak a haldokló kezébe. A szentelt gyertyát a sublótban,
ládafiában tartották, vagy szalaggal átkötve a falra
helyezték.
E naphoz időjárás- és termésjósló hiedelmek is
kapcsolódnak. Közismert hiedelem szerint, ha
gyertyaszentelőkor jó idő van, a medve a napsütésben
meglátja az árnyékát, és megijedvén visszabújik
barlangjába, elnyúlik a tél; de ha nem, korai tavaszra
számíthatunk. Claude Gaignebet feltevése szerint ez a
babona a naptárrendszer félreértéséből született – írja
Jankovics Marcell a Jelkép-kalendáriumban: a francia
tudós szerint a medvének éjjel kellene megnéznie az
árnyékát, kiderítendő, telihold van-e, vagy sem. Az
időjóslásnak, legalábbis naptári vonatkozásban, csak így
van értelme. Ha ugyanis gyertyaszentelőkor telihold van,
messze esik a húsvét; ha azonban, újhold lévén, az orráig
sem lát a mackó, hamarost itt van, a csillagászati tavasz
beköszöntekor.
részlet: www.magyarkurir.hu
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