Plébániai Hírlevél
A Győri Székesegyházi Római Katolikus Plébánia heti hírlevele
VI. évfolyam 228. szám – 2018. február 18. – NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA
HIRDETÉSEK - (2018. február 18.)
DAMIÁNI SZENT PÉTER
HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI

SZÉKESEGYHÁZBAN
(2018. február 19. - 2018. február 25.)
Hétfő (február 19.)
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Kedd (február 20.)
645 szentmise
1630 szülői értekezlet (bérmálás)
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Szerda (február 21.)
Damiáni Szent Péter püspök és egyháztanító

645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
1900 Biblia-kör
Csütörtök (február 22.)
Szent Péter apostol székfoglalása - Ü

645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
1845 szentségimádás
Péntek (február 23.)
Szent Polikárp püspök és vértanú

645 szentmise
1730 keresztút
1800 PÜSPÖKI SZENTMISE
(nagyböjti zarándoklat: győr-szabadhegyi és
győr-gyárvárosi hívek)

1900 Katekumen-tanfolyam
Szombat (február 24.)
Szent Mátyás apostol - Ü
45

6 szentmise
1000 ministránspróba
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Vasárnap (február 25.)
NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA
katolikus iskolák javára gyűjtés

830 szentmise (énekes)
1000 szentmise (énekes)
1200 szentmise (énekes)
1700 rózsafüzér titokcsere
1800 szentmise (énekes)
TUDNIVALÓK A BÖJTI FEGYELEMRŐL
Böjt és hústól való megtartóztatás van
Hamvazószerdán és Nagypénteken. E napokon a
betöltött 18 éves kortól a megkezdett 60 éves korig
naponta csak háromszor szabad étkezni és egyszer
szabad jóllakni, húseledelt pedig a betöltött 14 éves
kortól nem szabad fogyasztani. Kötelező hústól való
megtartóztatás van nagyböjt péntekjein a betöltött
14 éves kortól. Az év többi péntekje egyszerű
bűnbánati nap, amikor elsősorban hústól való
megtartóztatással vagy helyette több imádsággal,
önmegtagadással és egyéb jócselekedetekkel
tehetünk eleget a bűnbánati fegyelem előírásának. A
templom búcsúnapjára és az egyházközség fogadott
ünnepére, ha az péntekre esik, Megyéspüspök úr
felmentést ad a bűnbánati fegyelem megtartása alól.
Ugyanilyen esetekben hivatalos állami ünnepeken
sem kötelező a bűnbánati fegyelem megtartása.

1007-ben született Ravennában. Már kisgyermekkorában
buzgó vallásos életet élt. Egyszer pénzt talált, ezt egy
papnak adta, hogy misét mondjon elhunyt édesapja
lelkiüdvéért.
Pap bátyja taníttatta, ezért hálából felvette annak nevét, a
Damiánt. Először tanítani kezdett, de a szegényeket,
rászorulókat mindig segítette, magát keményen
fegyelmezte.
Egyszer remetékkel találkozott, mély hatást tett rá
fegyelmezettségük, istenes életük. Ezután bencés szerzetes
lett és a Fonte Avellanai remeteségbe vonult. Itt, akarata
ellenére elöljáróvá választották.
A pápa innen egyházkormányzati szolgálatokra rendelte.
IX István pápa Ostiai püspökké nevezte ki, majd bíborossá
tette, ekkor a pápaság nagy támasza lett. Szeretett volna
visszatérni a remeteség magányába, azonban újra meg újra
pápai megbízással kellett utaznia. Dolgát mindég
alázatosan és lelkiismeretesen végezte. Útközben
lázasodott be egyik útján és Faenzában halt meg 1072.
február 22-én. 1828-ban megkapta az egyháztanító címet.
Már halálakor az életszentség híre vette körül. Sírfeliratát
maga fogalmazta:

Aki Te vagy, az voltam én is,
ami vagyok, az leszel Te is,
kérlek, gondolj rám!
www.katolikus.hu

SZENT PÉTER APOSTOL
SZÉKFOGLALÁSA
Szent Péter 42-ben Rómába ment és ott megalapította a
római püspökséget. 49-ben megjelent a jeruzsálemi (első)
apostoli zsinaton, majd csaknem egy évtizeden át
Antióchia püspöke is volt. Ennek emléke a mai ünnep.
Innen küldte Márkot, kedves munkatársát Egyiptomba.
A 354-ben készült Depositio Martyrum, az egyik legrégibb
egyházi naptár erre a napra tette ezt az ünnepet, a Natale
Petri de cathedra néven. Az ünneppel kifejezzük a Péter
apostolra alapozott Egyház egységét.
Szent Péter székének maradványait ma a Szent Péterbazilikában a főoltár mögött őrzik egy bronz tartóban.
www.katolikus.hu

SZMIRNAI SZENT POLIKÁRP
Polikárp a kis-ázsiai Szmirna keresztény püspöke volt a II.
században. Életéről Szent Ireneus püspök és Tertulliánus
írtak.
Polikárp 69 előtt született. Sok olyan személlyel volt
közvetlen kapcsolatban, akik még látták az Urat, és az
apostolok választották ki Szmirna városa püspökének.
Ireneus tanúsága szerint az apostoli püspök igehirdetése
teljesen egybehangzott azzal, amit Jézus szemtanúitól és
tanítványaitól hallott.
A keresztény ókor több levelét ismerte, az utókorra csak a
filippiekhez írt levele maradt fenn.
A II. század közepe táján Rómába utazott, hogy Anicét
pápával a keresztény gyakorlat kérdéseiről, a húsvét
ünneplésének időpontjáról tárgyaljon. A hazatérése után,
86 éves korában a pogányok bevádolták a prokonzulnál
mint „Ázsia tanítómesterét”, és halálát követelték. A
fellobbant üldözések elől hívei kérésére egy majorban
rejtőzött el; ám egy ember kínvallatása során kitudódott
rejtekhelye, és elfogták. Egy bizonyos Fülöp, aki tagja volt
Asia tartományi gyűlésének, ünnepi játékokat rendezett
állatviadalokkal és egyéb látványosságokkal. Polikárpot a
zsúfolt cirkuszban vonták felelősségre keresztény
hitvallása miatt. A jelenlevő prokonzul rá akarta venni az
ősz püspököt, hogy tagadja meg Krisztust, ám ő tanúságot
tett hitéről.
A Szmirnai egyház levele című irat szerint 155. február 23án halt vértanúhalált szülővárosának cirkuszában.
Máglyahalálra ítélték, ám a lángok szétváltak körülötte.
Karddal döfték át. Holttestét megégették, de csontjait
összegyűjtötték, és – minthogy drágaköveknél többre
becsülték – a kisázsiai Musztafa-hegyen eltemették. Ott
gyülekeztek össze a keresztények, hogy megünnepeljék
vértanú-születésnapját. Haláláról hiteles vértanú-akták
tanúskodnak.
részlet: www.magyarkurir.hu

▪ Február 20-án, kedden 16:30-kor a Gyakorló,
Kazinczy, Radnóti és Révai iskolába járó
gyermekek szüleinek részére bérmálási szülői
értekezletet tartunk itt, a Székesegyházban.
Kérjük, hogy az idén bérmálkozó gyermekek
szülei közül valaki legyen jelen ezen a
megbeszélésen!
▪ Február 21-én, szerdán este 6 órakor Dr.
Kürnyek Róbert teológiai tanár, plébános fogja
tartani a Hitünk és Életünk Szabadegyetem
következő előadását a Győri Hittudományi
Főiskolán „Úgy nevelni, mint a szentek –
Gyermekek nevelése a szentek pedagógiájával”
címmel.
▪ Szintén február 21-én, szerdán este 7 órakor lesz
a Biblia-kör következő alkalma: gyülekező a
plébánián, a Káptalandomb 17. szám alatt.
▪ Február 22-én, csütörtökön 18:45-től
szentségimádás lesz. Szeretettel várjuk a kedves
Híveket!
▪ Február 23-án, pénteken a gyárvárosi és
szabadhegyi plébániához tartozó hívek nagyböjti
zarándoklata alkalmából 17:30-tól keresztút,
majd 18 órától püspöki szentmise lesz.
▪ A Katekumen-oktatás következő alkalma
február 23-án, pénteken este 7 órakor kezdődik:
gyülekező a plébánián, a Káptalandomb 17. szám
alatt.
▪ A következő ministráns foglalkozás február 24én, szombaton 10 órakor lesz a Székesegyházban.
Szeretettel hívjuk és várjuk a ministránsokat!
▪ Február 24-én, szombaton 9 órától délután 3 óráig
tartja hivatásgondozó nyílt napját a győri
Szeminárium. A találkozóra olyan fiúkat,
fiatalembereket várnak, akik érdeklődnek a papi
hivatás iránt. Jelentkezni a Szemináriumban lehet.
▪ Február 25-én, vasárnap 17 órától rózsafüzér
titokcsere lesz.
▪ Ugyancsak jövő vasárnap a katolikus iskolák
javára lesz gyűjtés.
▪ A nagyböjti idő során hétfőtől szombatig az esti,
illetve vasárnap a szentmisék előtt és alatt
igyekszünk gyónási lehetőséget biztosítani.
Lelkünk megtisztításával is készüljünk Húsvét
megünneplésére!
▪ Most, a szentmise végén – bűnbánati
cselekményként – hamvazkodáshoz járulhatnak a
kedves Hívek, akik Hamvazószerdán nem tudtak
részt venni a szentmisén.

SZENT MÁTYÁS APOSTOL
Amikor Jézus meghalt, az apostolok tizenegyen
maradtak, mivelhogy az áruló Júdás felakasztotta
magát. Hogy kilegyen a tizenkettő, Jézus
mennybemenetele után, de még pünkösd előtt az ő
helyére választották Mátyást, a tanítványok
szűkebb köréből. Róma a XI. századtól tartotta
Mátyás napját február 24-én, míg az 1968. évi
zsinat át nem tette május 14-re. Az apostol életéről
apokrif írás, az András és Mátyás cselekedetei
tudósít. Eszerint ő is vértanúságot szenvedett:
nyakazó bárd oltotta ki életét. Ezért ábrázolták
bárddal vagy szekercével, s választották az ácsok
és mészárosok védőszentjüknek.
www.jelesnapok.oszk.hu

„Istenünk, ki Szent Mátyást arra választottad,
hogy tagja legyen az apostolok kollégiumának,
kérünk, közbenjárására add meg, hogy akiket
atyai szeretetedben gyermekeiddé fogadtál, azok
egykor választottaid sorában is ott lehessenek!”
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