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HIRDETÉSEK - (2018. február 4.)
SZENT ÁGOTA († 251)
HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI

SZÉKESEGYHÁZBAN
(2018. február 5. - 2018. február 11.)
Hétfő (február 5.)
Szent Ágota szűz és vértanú - E
645 szentmise
1200 szentmise (papi rekollekció)
1725 rózsafüzér
1800 Apor-mise (Sankó Szabolcs
dunaszerdahelyi segédlelkész)
Kedd (február 6.)
Miki Szent Pál és társai vértanúk - E
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Szerda (február 7.)
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Csütörtök (február 8.)
Emiliáni Szent Jeromos - e
Bakhita Szent Jozefina szűz - e
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
1845 szentségimádás
Péntek (február 9.)
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
1900 Katekumen-tanfolyam
Szombat (február 10.)
Szent Skolasztika szűz - E
645 szentmise
1000 ministránspróba
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
1900 Jegyesoktatás II. (gyülekező a
Székesegyház főbejáratánál)
Vasárnap (február 11.)
ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP
Betegek világnapja

830 szentmise (énekes)
1000 szentmise (énekes)
1200 szentmise (énekes)
1725 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
A SZÉKESEGYHÁZ
SEKRESTYÉJÉNEK ÚJ
TELEFONSZÁMA
Tisztelettel tájékoztatjuk a kedves Híveket,
hogy a győri Székesegyház vezetékes
telefonvonala (96/315-681) megszűnt!
Ezentúl már csak mobiltelefonon lehet
elérni a sekrestyét az alábbi számon:
+36 30/320-6266
Kérjük, hogy szentmise szándék kérése
esetén ezen az új telefonszámon
érdeklődjenek, vagy személyesen a
szentmisék után a sekrestyében!

Ágota a keresztény ókor leghíresebb szentjei közé tartozik.
Vincéhez és Balázshoz hasonlóan az ő élete és halála felől
is csak a számos változatban ránk maradt, legendásan
fölékesített szenvedéstörténet tájékoztat.
A szicíliai Katániában született előkelő szülők
gyermekeként. A fiatal, Krisztus szeretetére vágyó leány
túlságosan hamar a kéjvágyó helytartó, Ouintianus
mesterkedéseinek célpontjává lett. Decius császár
keresztényellenes rendeletét a maga céljaira fölhasználva
Ouintianus letartóztatta a szépséges Ágotát, és az egyik
hírhedt örömtanyára vitette; az ilyesmi az antik korban
nem ment ritkaságszámba. Ott az intézmény tapasztalt
vezetőnőjének kellett volna a leány átneveléséről
gondoskodnia. De az Afroditéről elnevezett és minden
odavágó mesterségben járatos hölgy gyorsan fölismerte,
hogy Ágota esetében a kívánt érzületváltozást nem lehet
elérni. Ezért a helytartó maga lépett akcióba. Ágotát
bíróság elé állították, kihallgatták, megkínozták és
börtönbe vetették. Néhány nap leforgása alatt a kínzások
egész sorát kellett kiállnia. Amikor a földühödött bíró
semmire sem ment, poroszlóival szinte halálra verette,
majd levágatta a leány mellét. Mindezek után azonban a
börtönben olyan megerősítésben részesült, amilyen még a
legendákban sem gyakran fordul elő: a gaztett utáni
éjszakán megjelent előtte Szent Péter és meggyógyította.
A nyilvánvaló csodát semmibe véve Quintianus tovább
folytatta a gyalázatos eljárást. Végülis Ágota az újabb
bántalmazások következtében meghalt a börtönben. A
legendás szenvedéstörténetnek ez a lényegi tartalma.
Tiszteletét az indította el, hogy szülővárosa, Katánia, a
szent vértanúságának első évfordulóján csodásan
megmenekült az Etna kitörésétől. A lakosság a vértanú
sírjáról elhozott fátyollal segítségét kérve vonult a
megsemmisítő lávafolyam elé, és az február 5- én minden
várakozás ellenére megállt. Szent Ágota híre és tisztelete
gyorsan elterjedt Szicílián kívül az egész Egyházban.
Ereklyéinek fölemelésén és elosztásán kívül tiszteletének
elterjedését szolgálta a 10. század óta saját ünnepi
officiuma is. A 6. századi Jeromos-féle martirológium
február 5-re teszi Szent Ágota temetését. Ünnepét
Rómában a 6. század óta ülik.
részlet: www.katolikus.hu

MIKI SZENT PÁL ÉS VÉRTANÚTÁRSAI

A jezsuita Miki Szent Pál keresztény hitében elkötelezett
társaival szenvedett vértanúságot Nagaszakiban. 1597.
február 5-én feszítettek keresztre őket.
Japán evangelizációját Xavéri Szent Ferenc indította el
1549 és 1552 között. Néhány évtizeddel később a
születőben lévő japán egyház tagjainak kegyetlen
üldözésben volt része.
Az első vértanúk között volt Miki Szent Pál és – egyes
források szerint 26, mások szerint 40 – vértanútársa. Pál
Japánban született 1564 és 1566 között. A Jézus
Társaságába
lépve,
eredményesen
hirdette
az
evangéliumot. Még a keresztről is hirdette, hogy
Krisztuson kívül nincs másban üdvösség.
1593-ban a Fülöp-szigetekről, Manilából ferencesek
érkeztek Japánba, akik nyíltan hirdették az evangéliumot;
két konventet és kórházakat is alapítottak. 1596
decemberében,
az
üldözések
elhatalmasodásával
tartóztatták le a későbbi vératúkat: volt köztük pap és
világi, európai misszionárius, tizennégy japán bennszülött
és három ministráns gyermek. Hatan spanyol ferencesek
voltak, hárman japán jezsuiták.
A huszonnégy elítéltet Meakóban megkínozták: bal fülüket
levágták, vérrel mázolták be arcukat, s így vezették őket,
megcsúfolásul, Nagaszaki felé. Az út egy hónapig tartott,
jelentős részét gyalog kellett megtenniük. A vértanúságra
ítéltek mindenütt erőt öntöttek a hívekbe. Ketten
csatlakoztak a rabokhoz, s a parancsnok besorolta őket a
kivégzendők közé. Február 5-én Nagaszakiban, a kikötő
előtti dombon az egész városnak szánt látványosság volt a
kivégzés. Az áldozatokat keresztre kötözték, akik a Te
Deumot énekelve készültek a halálra, s a keresztről
buzdították a hívőket. A vértanúk között lévő gyermekek a
Laudate pueri Dominum kezdetű zsoltárt énekelték.
Életüket két-két katona lándzsája oltotta ki.
Az első távol-keleti szenteket 1862. június 8-án
kanonizálta IX. Piusz pápa. Vértanúságuk napja február 5.
Mivel ezen a napon Szent Ágota vértanú szűz ünnepe van,
február 6-án ünnepeljük őket. részlet: www.magyarkurir.hu

▪ Holnap, 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 szintén holnap este 6 órai kezdettel Sankó
Szabolcs dunaszerdahelyi segédlelkész mutatja be és
újmisés áldásban részesíti a jelenlévőket. A szentmise
előtt 17:25-től a rózsafüzért imádkozzuk.
▪ Február 8-án, csütörtökön 18:45-től szentségimádás
lesz. Szeretettel várjuk a kedves Híveket!
▪ A Katekumen-oktatás következő alkalma február 9én, pénteken este 7 órakor kezdődik: gyülekező a
plébánián, a Káptalandomb 17. szám alatt.
▪ A következő ministráns foglalkozás február 10-én,
szombaton 10 órakor lesz a Székesegyházban. Szeretettel
hívjuk és várjuk a ministránsokat!
▪ A jegyesoktatások második alkalmát február 10-én,
szombaton este 7 órakor tartjuk. Gyülekező a
Székesegyház főbejáratánál lesz!
▪ Február 13-án, kedden 12 órakor lesz a fatimai
szentmise, melyet Juhász-Laczik Albin bencés atya
mutat be. A szentmise keretében kiszolgáltatjuk a
betegek kenetét. Ahhoz, hogy valaki felvegye a szent
kenetet, szükséges, hogy szentgyónását elvégezze és
személyesen vagy hozzátartozója által jelentkezzen a
sekrestyében. A szentmise előtt 11:30-tól a rózsafüzért
imádkozzuk.

SZENT SKOLASZTIKA
Skolasztika a nagy Nursiai Benedeknek, a nyugati
szerzetesség atyjának nővére volt. Életét csak Nagy Szent
Gergely Benedek életrajzából ismerjük.
A testvérek Nursiából, a Szabin-hegyvidék egyik
városából származtak, jómódú szülők gyermekei voltak.
Benedek a tanulmányainak, majd a szerzetesi életnek
szentelte magát, és így megtalálta a maga válaszát kora
problémáira, Skolasztika pedig teljesen a felebaráti
szeretet gyakorlásának élt az öregek és a betegek
szolgálatában. Hű és áldozatos társa lett a fivérének.
Megértette az eszményekért folytatott küzdelmeit,
segítette túljutni csalódásain, és imádságával támogatta
munkáját.
Amikor Benedek Montecassinón összegyűjtötte
közösségét és megalapította kolostorát, oda is követte,
hogy közelében lehessen. Későbbi hagyomány szerint
Skolasztika először Subiaco mellett a Roccabottekolostorban élt, később Piumarolában, Montecassino
közelében.
Egy Nápolyban talált, márványba vésett naptár szerint
Skolasztikát február 10-én temették el. Rómában a 12.
század óta ülik ünnepét ezen a napon.
részlet: www.katolikus.hu

BAKHITA SZENT JOZEFINA
Jozefina a XX. század szentje, életének viszontagságai
azonban az ókorba is beleillenének. Szudánban született
1869-ben. Egészen kis gyermek volt, amikor családjától
elrabolták, és egy rabszolgapiacon eladták.
Eredeti nevére nem is emlékezett. Egyik gazdától a
másikhoz került, akik ütötték-verték. Teste egész
életében őrizte az emberi gonoszság nyomait. A Bakhita
nevet, amely szerencsést jelent, egyik gazdájától kapta.
Kartúmban Callisto Legnani olasz konzul megvásárolta.
Elrablása óta most először nem korbácsolta meg senki.
Szeretettel bántak vele. A konzul házánál béke és meleg
légkör fogadta. Gazdája révén jutott el Itáliába, ahol
megismerkedett a kanossziánus nővérekkel és Jézus
tanításával. Nagykorúságát betöltve belépett a rendbe. A
következő ötven évben ez az egyszerű, sokat szenvedett
afrikai nővér Isten szeretetének igaz tanúja lett. Főzött,
varrt, kézimunkázott, kapus nővér volt. A kapunál
gyakran simogatta meg a kanossziánus iskolába járó
gyerekek fejét. Alázatossága, egyszerűsége és örökös
mosolya mindenkinek megnyerte a szívét. „Milyen nagy
kegyelem ismerni Istent” – mondogatta. Morettának,
„fekete anyánknak” nevezték. Hosszú, fájdalmas
betegség után hunyt el 1947-ben. II. János Pál pápa avatta
szentté 2000-ben.
www.ujember.hu
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