Plébániai Hírlevél
A Győri Székesegyházi Római Katolikus Plébánia heti hírlevele
VI. évfolyam 229. szám – 2018. február 25. – NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA

HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI
SZÉKESEGYHÁZBAN
(2018. február 26. - 2018. március 4.)
Hétfő (február 26.)
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Kedd (február 27.)
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
2000 „Kiáltás” (közös imádkozás, melyet a
Mária Rádió a Székesegyházból élőben közvetít)

Szerda (február 28.)
645 szentmise
1630 szülői értekezlet (elsőáldozás)
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Csütörtök (március 1.)
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
1845 szentségimádás
Péntek (március 2.)
645 szentmise
1730 keresztút
1800 PÜSPÖKI SZENTMISE
(nagyböjti zarándoklat: a győri Szent Imretemplom hívei)

Szombat (március 3.)
645 szentmise
800 KÉSZ-mise
830 rózsafüzér
1000 ministránspróba
1600 esküvő
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Vasárnap (március 4.)
NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA

830 szentmise (énekes)
1000 szentmise (énekes)
1100 keresztelő
1200 szentmise (énekes)
1725 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
„MEG NEM HAJLÓ SZÁLFA” – IN
MEMORIAM SIMON JÓZSEF
Simon József pápóci prépost, székesegyházi
kanonok, nyugalmazott teológiai tanár életének 94.,
papságának 69. évében február 7-én, hosszan tartó
betegeskedés után, a szentségekkel megerősítve
elhunyt. A sokak által Simon apát úrként ismert
lelkipásztorra Bognár István városplébános, püspöki
irodaigazgató emlékezik.
„Volt egy József nevű tanácsos, derék és igaz férfi”
– olvassuk Lukács evangéliumában (23,50). Ez a
rövid mondat csodálatos módon összefoglalja
nemcsak Arimateai, hanem Simon József jellemét is.
Az elmúlt év novemberében megjelent Hitvallás
újság címlapján egy érdekes fénykép látható.
Székesegyházunk északi oldalbejáratától a szentély
apszisának irányába botoz egy öreg kanonok, Simon
József apát úr.
(folyt.)

(folyt.) Ma már nem csupán szimbolikus az a halottak

napjának havában készült címlap. A sötét háttérből
Apát úr éppen kiér a világosságra, a fényre, az örök
létre: „Én vagyok a világ világossága. Aki követ,
nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet
világossága” (Jn 8,12). Hogy mit is üzen nekünk ez
az életút a világ világossága, Jézus Krisztus felé,
nézzük meg három gondolaton keresztül!
Először is tekintsük az embert. Már első pillantásra
feltűnik, régi fotókat lapozgatva, hogy ez az ember
„fejjel magasb mindenkinél”. Szent László
királyunkat szoktuk így jellemezni, s ez a
meghatározás nem csak Apát úr külső
megjelenésére utal. S talán még jobban kifejezi
Simon József életét, hitét, erkölcsi tartását az az
éneksor, amit Boldog Apor Vilmos püspök
vértanúról vallunk: „meg nem hajló szálfa”. Biztos,
hogy
Apát
úr
hosszú
életéből
szinte
mindannyiunknak eszébe jut egy-egy olyan jelenet,
amikor ő emberségből, példaadásból már itt a földön
jól vizsgázott. Bencés diákként a II. világháború
alatt, majd magyaróvári káplánként az ’56-os
forradalomban, a sortűz idején segített, mentett
sokakat. Aki mert egy kicsit közelebb férkőzni
hozzá, az meglepve tapasztalta, milyen gyorsan
lehullott az a látszólag oly nagy szigort tükröző
álarc, s lett sokkal inkább az irgalmas Jézus arcát
visszatükröző, jóságos Apát úr tekintetévé.
S már el is érkeztünk a második ponthoz: most
tekintsünk Simon József, a krisztusi ember
tekintetébe! Szinte látom kemény, felemelt
mutatóujját, hallom a patrisztika professzorának
szavát: „Vigyázz, mert az ember – ahogy
Tertullianus mondja – naturaliter christiana, már
természeténél fogva keresztény!” Jézus Krisztus
képmása kell, hogy megjelenjen rajtunk. S ez a
Krisztus-arc lett egyre áttetszőbbé Apát úron is.
Sokan, akik fiatal korában kicsit keménynek,
szigorúnak tartották, akitől bizony tartani, félni kell,
mondták el, mennyire megszelídült, kisimult,
nemcsak az arca, hanem egész lénye idős korára.
Talán itt, ennél a pontnál említhetem azt a már
ugyancsak a túlsó partra jutott öreg höveji nénit,
akivel több mint negyed évszázada beszélgettem. Ez
a jó asszony felidézte a számára mindig fiatalnak
maradt Simon plébánost, aki olyan jól érezte magát
köztük, egyszerű emberek között. Méheket vásárolt,
s a kaptárakkal való foglalatoskodás közben sem
feledkezett meg a patrisztikáról. A kaptárt tartó
Ambrusról és a mézajkú doktorról, Bernátról beszélt
a hozzá betérőknek.
Ebben a faluban a szalmakaptárak mellett Apát úr
bizony rózsafüzéreket is készített. S mint krisztusi
ember, ezen a régi, jól bevált, mindenki által
könnyen elsajátítható imamódon, a szentolvasó
imádságán keresztül, per Mariam ad Jesum, Márián
át vezette el az embereket Jézushoz.
Végül szólnom kell Simon Józsefről, a papról.
Embersége, krisztusi, azaz keresztény mivolta épp
papságában, lelkipásztori szolgálatában mutatkozott
meg leginkább: a fertőszentmiklósi, a magyaróvári,
a kapuvári káplánhelyeinek, valamint Hövej, Beled,
Koroncó, Csepreg és a győri Szent Kamillus
Plébánia híveinek, s nem utolsó sorban a
káptalandombi, a székesegyházi híveknek, s annak a
sok-sok paptestvérnek a jelenléte is bizonyítja ezt,
akiket Apát úr tanított, nevelt, s vezetett Isten útján.
A legkisebb faluban épp olyan odaadással dolgozott,
mint a Győri Hittudományi Főiskola és Papnevelő
Intézet katedráján. Mindig büszkén emlegette, hogy
őt még a nagy vértanú püspök, Boldog Apor Vilmos
vette fel, s küldte Budapestre tanulni.
(folyt.)

HIRDETÉSEK - (2018. február 25.)
▪ Február 27-én, kedden este 8 órától a Mária Rádió
negyedórás élő közvetítést sugároz a magyarság lelki
megújulásáért a Székesegyházból. Mindenkit szeretettel
várunk nemzetünkért való közös imádságra!
▪ Február 28-án, szerdán 16:30-kor a Gyakorló és Radnóti
iskolába járó gyermekek szüleinek részére elsőáldozási
szülői értekezletet tartunk itt, a Székesegyházban. Kérjük,
hogy az idén elsőáldozó gyermekek szülei közül valaki
legyen jelen ezen a megbeszélésen!
▪ Március 1-jén, csütörtökön este 6 órakor a Szent László
Látogatóközpont szervezésében Boldogasszony kiállítás
nyílik a Gutenberg tér 2. szám alatt. A kiállítást megnyitja
Tóth Norbert, a Forrás Művészeti Intézet igazgatója. Ünnepi
köszöntőt mond Veres András győri megyéspüspök és
Fekete Dávid alpolgármester. Mindenkit szeretettel várunk!
Részleteket a plakáton olvashatnak!
▪ Március 1-jén, csütörtökön 18:45-től szentségimádás lesz.
Szeretettel várjuk a kedves Híveket!
▪ Március 2-án, pénteken a győri Szent Imre plébániához
tartozó hívek nagyböjti zarándoklata alkalmából 17:30-tól
keresztút, majd 18 órától püspöki szentmise lesz.
▪ Március 3-án, szombaton 8 órakor lesz a KÉSZ
részvételével az engesztelő fatimai szentmise. A szentmise
után a rózsafüzért imádkozzuk.
▪ A következő ministráns foglalkozás március 3-án,
szombaton 10 órakor lesz a Székesegyházban. Szeretettel
hívjuk és várjuk a ministránsokat!
▪ Március 6-án, kedden a Székesegyházi Plébánia
Tanácsadó Testülete gyűlést tart. Plébános atya szeretettel
hívja és várja a testület tagjait a kedd esti szentmisére és az
azt követő gyűlésre. A testületi tagok megjelenésére
feltétlenül számítunk. Kérjük a testület tagjait, hogy vegyék
át meghívójukat a sekrestyében!
▪ Március 11-ig tartós élelmiszert gyűjtünk rászoruló
testvéreink
megsegítésére
itt,
a
Székesegyház
sekrestyéjében. Adományaikat a Karitász juttatja majd el a
rászorulókhoz.
Telefonos
adományvonalon
is
bekapcsolódhatnak a Katolikus Karitász segítő munkájába:
ha hívják a 1356-os telefonszámot, hívásonként 500
forinttal segítenek. Hálásan köszönjük a kedves Hívek
segítségét!

(folyt.) Az Apor Vilmos Imaszövetség alapításának első
évfordulóján, amelyhez 2017. február 2. napja óta több
ezernyi hívő ember csatlakozott, hogy együtt imádkozzanak
az Egyházmegye papságával új papi hivatásokért, köszönjük
meg, hogy ilyen példát állított elénk hosszú éveken át.
Köszönjük meg emberségét, kereszténységét, papságát, s
imádkozzunk, hogy mi is hozzá hasonlóan, oly töretlen
hűséggel Isten és az Egyház iránt, rendíthetetlen bizalommal
munkálkodjunk magunk és mások krisztusi emberségén,
ahogy azt ő tette. Sík Sándor Ember maradj! című szép
versével búcsúzom az örök élet reményében Apát úrtól és
bátorítok egyben mindenkit az embernek maradásra:

„Mikor kapod
Végső napod,
Nincs tudni agy.
Fontos csak egy: ember maradj!
Mígnem kinő
Belőled ő,
Ki egy veled,
Aki embernél emberebb.”
Ámen.

Győri Egyházmegye Sajtóirodája

BOLDOGASSZONY KIÁLLÍTÁS
Szűz Mária kortárs ábrázolásaiból nyílik kiállítás
március 1-jén 18 órakor az Egyházmegyei Kincstár és
Könyvtár Gutenberg tér 2. sz. alatti (Frigyláda mögött)
megújult kiállítótermében. Több mint félszáz alkotó
munkáit vonultatja fel a tárlat, amelyek a
legváltozatosabb technikák használatával készültek.
A kiállítás megtekinthető: 2018. március 25-ig, naponta
10-18 óráig. Belépődíjak: felnőtt 500 Ft, kedvezményes
250 Ft.
Ünnepi köszöntőt mond: Veres András győri
megyéspüspök és Dr. Fekete Dávid Győr Megyei Jogú
Város alpolgármestere.
Ünnepi beszédet mond: Szász Jenő, a Nemzetstratégiai
Kutatóintézet elnöke.
A kiállítást megnyitja: Tóth Norbert, a Forrás Művészeti
Intézet igazgatója.
Közreműködik: Balogh Eszter énekművész.
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