Plébániai Hírlevél
A Győri Székesegyházi Római Katolikus Plébánia heti hírlevele
VI. évfolyam 235. szám – 2018. április 8. – HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA - AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA

HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI
SZÉKESEGYHÁZBAN
(2018. április 9. - 2018. április 15.)
Hétfő (április 9.)
URUNK SZÜLETÉSÉNEK
HÍRÜLADÁSA
(GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY) - FÜ
645 szentmise
1130 gyászmise
1300 temetés (Révfalu)
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Kedd (április 10.)
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Szerda (április 11.)
Szent Szaniszló püspök és vértanú - E
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Csütörtök (április 12.)
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
1845 Szentségimádás
Péntek (április 13.)
Szent I. Márton pápa és vértanú - e
645 szentmise
1130 rózsafüzér
1200 Fatimai szentmise (Dr. Csernai
Balázs teológiai tanár)
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
1900 Katekumen-oktatás
Szombat (április 14.)
645 szentmise
1000 ministránspróba
1130 „50 éves évforduló”
1530 esküvő
1630 nászmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Vasárnap (április 15.)
830 szentmise (énekes)
1000 szentmise (énekes)
1100 keresztelő
1130 keresztelő
1200 szentmise (énekes)
1725 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)

„Istenünk, kinek tiszteletéért Szent
Szaniszló püspököt az üldözők
kardja halálra sújtotta, kérünk,
segíts, hogy vértanúd példája
szerint mindhalálig megvalljuk a
hitünket!”

GYÜMÖLCSOLTÓ
BOLDOGASSZONY ÜNNEPE
Annuntiatio Beatae Mariae Virginis – Urunk
születésének hírüladása egyik legrégibb egyházi
ünnepünk. Jézus születése előtt kilenc hónappal Gábor
arkangyal a megtestesülés örömhírével látogatott
Máriához. A Szent Szűz válasza az isteni
megszólításra, a megváltás művének kezdete teszi
jelessé e napot.
Urunk születése hírüladásának ünnepét 692-ben említik
először, amikor a III. konstantinápolyi zsinat helyesnek
ítélte a nagyböjtben történő ünneplését. E jeles nap
ihlette az Üdvözlégy- és az Úrangyala-imádságokat.
E Mária-ünnep elsősorban a második isteni személy
megtestesüléséről szól, hiszen Jézus világba lépése
hírüladásának rejtett eseményével kezdődött el. XVI.
Benedek pápa szavaival: az Angyali Üdvözlet Szent
Lukács evangéliumában „egy rejtve történt, egyszerű
esemény – senki sem látta, senki sem tudott róla, csak
Mária –, mégis meghatározó jelentőségű az egész
emberiség történelmében. Amikor a Szűz kimondta
igenjét az Angyal bejelentésére, Jézus megfogant, és
általa új korszak kezdődött a történelemben.”
Kilenc hónappal Jézus születése előtt Isten elküldte
Gábriel arkangyalt, hogy hírül vigye Szűz Máriának a
megtestesülés örömhírét, a Megváltó születését.
Beteljesedett Isten ígérete, valóra vált a prófétai szó: a
Szentlélek teremtő erejével a Boldogságos Szűz
Istenanyává lett. Az Angyali Üdvözlet művészi
ábrázolásain Gábor arkangyal kezében vagy vázában
liliom látható.
„Mária igenje Krisztus igenjét vetítette előre, amikor a
világba jött. Mária válasza az angyalnak tovább
folytatódik az egyházban, amely arra hivatott, hogy
Krisztust megjelenítse a történelemben, készséggel
kínálva fel szolgálatát, hogy Isten továbbra is
meglátogathassa az emberiséget az ő kegyelmével –
mondta XVI. Benedek.
„A nagyböjti időszakban gyakrabban elmélkedünk a
Szűzanyáról, aki a Kálvárián megpecsételte Názáretben
kimondott igenjét. Jézussal, az Atya szeretetének
tanújával egyesülve Mária megtapasztalta a lélek
vértanúságát. Kérjük bizalommal az ő közbenjárását,
hogy az egyház, küldetéséhez hűen, bátran tanúságot
tegyen Isten szeretetéről az egész világnak.”
Hazánkban sok helyütt e napon oltják a fákat, hisz' a
magyar
néphagyomány szerint
Gyümölcsoltó
Boldogasszony az oltás, szemzés napja: ekkor kell
elkezdeni a fák oltását a bőséges termés érdekében –
hiszen Szűz Mária is ekkor fogadta méhébe Jézust.
A gyermekáldásra vágyó asszonyok Gyümölcsoltó
napján hosszan imádkoznak a Szűzanya képe vagy
szobra előtt térdelve.
részlet: www.magyarkurir.hu

SZENT I. MÁRTON PÁPA
Szent I. Márton pápa Umbriában, Todi városkában
született. Jogász és diplomata, majd pap lett. Megalkuvás
nélkül küzdött a császár olyan törekvései ellen, amellyel
szeretett volna beavatkozni az egyház tevékenységébe.
649-ben eredményes tevékenysége nyomán pápává
választották. A császár előzetes engedélye nélkül
szenteltette magát püspökké, és foglalta el a pápai trónt.
Ezzel a császár haragját vonta magára. Már ebben az évben
zsinatot tartott, ezen elítélték a monotheléta tévedést.
Hitvédő volt, emiatt 653-ban II. Konstans császár (641668) elfogatta, Konstantinápolyba hurcolták. Árulás
vádjával halálra ítélték, de a haldokló konstantinápolyi
pátriárka közbenjárására a pápagyilkosságtól elálltak és
száműzték a Krím-félszigetre, az akkori Kerzoneszoszba
(Chersonba).
656. április 13-án halt meg (más forrás szerint 655.
szeptember 16-án) az embertelen körülmények
következtében. Bár nem szenvedett vértanúhalált, az
egyház mégis kezdettől fogva mártírként tiszteli.
részlet: www.katolikus.hu/szentek2

HIRDETÉSEK - (2018. április 8.)
▪ Április 12-én, csütörtökön 18:45-től szentségimádás
lesz. Szeretettel várjuk a kedves Híveket!
▪ A Bencés Diákok Győri Egyesülete április 12-én,
csütörtökön 18:30-kor tartja következő szabadegyetemi
előadását a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium
Dísztermében. Vendégük: Prof. dr. Mocsai Lajos, a
Testnevelési Egyetem rektora. Előadásának címe: Sport,
Életmód, Mozgás. A belépés díjtalan.
▪ Április 13-án, pénteken 12 órakor lesz a fatimai
szentmise, melyet Dr. Csernai Balázs atya, teológiai
tanár mutat be. A szentmise előtt 11:30-tól a rózsafüzért
imádkozzuk.
▪ A Katekumen-oktatás utolsó alkalma április 13-án,
pénteken este 7 órakor kezdődik: gyülekező a plébánián,
a Káptalandomb 17. szám alatt.
▪ A következő ministráns foglalkozás április 14-én,
szombaton 10 órakor lesz a Székesegyházban. Szeretettel
hívjuk és várjuk a ministránsokat!
▪ A Győri Hittudományi Főiskola felvételt hirdet
teológia, hittanár-nevelőtanár, katekéta-lelkipásztori
munkatárs és római katolikus kántor szakokra. A nyílt
napot április 14-én, reggel 9 órától tartják a Győri
Hittudományi
Főiskola
dísztermében
(Győr,
Káptalandomb 7.).
▪ 2018. május 1-jén Szombathelyen lesz Brenner János
vértanú pap boldoggá avatása. Ezen alkalomból
zarándokutat szervezünk. Részt veszünk a 11 órakor
kezdődő ünnepi szentmisén. Délutáni órákban litániával
köszöntjük a Szűzanyát a csepregi Boldogasszonykápolnában. Jelentkezni április 15-ig lehet 3000 Ft/fő
befizetésével a Székesegyház sekrestyéjében.

SZENT SZANISZLÓ
/Szczepanowo, 1030/1035.
†Krakkó, 1079. április 11./
A hagyomány szerint Szent Szaniszló püspök és vértanú
a krakkói egyházmegye területén fekvő Szczepanowóban
született. Családja a lovagok közé tartozott, de nem
voltak gazdagok. Születésének pontos dátumát nem
tudjuk.
Gyermekkorát szülőföldjén töltötte, iskoláit valószínűleg
a krakkói bencéseknél kezdte. Nevelői észrevették
képességeit, ezért az akkori Európa egyik szellemi
központjába, Ličge-be küldték. Itt végezte a teológiát.
Hazatérve rövidesen kitűnt szellemi és lelki kiválósága,
ezért a krakkói püspök, Lamberto Zula székesegyházi
kanonokká nevezte ki. 1070-ben, amikor a püspök
meghalt, a klérus, a nép, sőt maga a fejedelem, II. Bátor
Boleszláv (1058-1080) is őt kívánta utódnak. II. Sándor
pápa ki is nevezte Krakkó püspökévé, és 1072-ben
fölszentelték. Szaniszló volt a második olyan krakkói
püspök, aki nem a bencés szerzetesek közül, hanem a
világi klérusból került ki. Ez pedig annak a folyamatnak
volt része, amellyel a bencés szerzeteseket lassan- lassan
visszaszorították a lengyel egyház kormányzásából.
Püspöksége nagyon kedvező körülmények között indult.
A király támogatta, s így Szaniszló az egyházmegye
térítését véghez tudta vinni. A reformszellemet, amelyet
Ličge-ből, azaz a nyugati egyházból hozott magával, a
papság körében meg tudta szerettetni, és ennek
megfelelően sikerült megújítania a klérust.
Az évek múlásával azonban a király és a püspök közötti
barátság egyre inkább elhidegült, majd ellenségeskedéssé
fajult, míg a király meggyűlölte a püspököt. Nemsokára
nyílt összeütközésre került sor, és Szaniszló püspök
kiközösítette Boleszlávot. A király válaszul megölette
embereivel a Szent Mihály-templom oltáránál Szaniszlót.
Sőt, nemcsak meggyilkolták, hanem meg is csonkították,
miként a felségárulókat szokták, azaz levágták kezét,
lábát. A templom melletti temetőben temették el, de már
1088-ban kiemelték, és átvitték a krakkói Wawelszékesegyházba. A sírjánál azonnal megnyilvánult a
hívők tisztelete, főleg a szegények részéről, akiknek atyja
volt életében.
Szentté avatását 1229-ben indították el és 1253-ban
zárult le. IV. Ince pápa Assisiben hirdette ki. Ünnepét
május 7-i dátummal 1594-ben vették föl a Római
Kalendáriumba. 1969-ben áthelyezték április 11-re,
amely napon a krakkói káptalan halottaskönyve szerint
vértanúságot szenvedett.
részlet: www.katolikus.hu
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