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VI. évfolyam 236. szám – 2018. április 15. – HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA

HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI
SZÉKESEGYHÁZBAN
(2018. április 16. - 2018. április 22.)
Hétfő (április 16.)
Soubirous Szent Mária Bernadett szűz - e
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Kedd (április 17.)
645 szentmise
1100 esküvő
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Szerda (április 18.)
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
1900 Biblia-kör
Csütörtök (április 19.)
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
1845 Szentségimádás
Péntek (április 20.)
645 szentmise
830 elsőáldozók gyóntatása és próbája
(Prohászka Iskola)
1725 rózsafüzér
1800 szentmise (örmény népirtás
áldozataiért)
Szombat (április 21.)
Szent Anzelm püspök és egyháztanító - e
645 szentmise
1000 ministránspróba
1100 zarándokmise (Kegyoltárnál)
1600 esküvő
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Vasárnap (április 22.)
HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA
(Szeminárium javára gyűjtés)
830 szentmise (énekes)
1000 szentmise (Prohászka Iskola
elsőáldozása) (énekes)
1100 keresztelő
1130 keresztelő
1200 szentmise (énekes)
1725 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
„Urunk és Istenünk, alázatosak
kedvelője, védelmezője és megdicsőítője,
aki Szent Bernadettet megajándékoztad a
türelem és a szeretet csodálatos
kegyelmével, kérünk, engedd, hogy az ő
imádságára és példája szerint
egyszerűségben járjuk a hit útjait, és
szemlélhessünk téged a mennyek
országában!”

SOUBIROUS SZENT BERNADETT
(szül.: Lourdes, 1844. február 17.)
Soubirous Marie-Bernard, vagy ahogy otthon hívták
kiskorától kezdve, Bernadett, a hat testvér között a
legidősebb. Szülei molnárok voltak és a legnagyobb
szegénységben éltek. Bernadett beteges gyermek volt.
A korábban börtönként használt nedves, hideg lakás
nem használt gyenge egészségének, sőt, minden jel arra
mutat, hogy haláláig tartó asztmáját is ennek
köszönhette. 1854-ben a kolerajárvány idején is
megbetegedett, és sokáig tartott, amíg ismét erőre
kapott.
Bernadettnek 1858. február 11. és július 16. között a
Lourdes melletti Massabielle-barlangban tizennyolc
látomása volt. Elragadtatásba esett, s egy
ismeretlen ,,Hölgy” ezeket mondta a tizennégy éves
kislánynak: ,,Imádkozz a bűnösökért!” - ,,Bűnbánat,
bűnbánat, bűnbánat!” - ,,Mondd meg a papoknak, azt
akarom, hogy itt kápolnát építsenek nekem.”
- ,,Körmenetben jöjjetek ide.” - ,,Menj, igyál a
forrásból, és mosdj meg a vizében!” Ez utóbbi
fölszólításra a kis látnok kezével kaparni kezdett a
barlang alján, és fölfakadt egy forrás, amely ma is ontja
magából a vizet.
A barlangnál történt jelenések és a forrásnál egymást
követő gyógyulások a hívő és a hitetlen világot
egyaránt megmozgatták. A papság eleinte határozottan
elutasította, hogy foglalkozzék az üggyel, sőt,
egyenesen ellenségesen fogadták a híreket. A ,,Hölgy”
nem jelent meg mindig, amikor Bernadett várta, de
amikor megjelent, elragadtatásában természetfelettien
megszépült a kislány, tisztaság és megilletődöttség
sugárzott belőle, annyira, hogy a szemlélők között még
a legkeményebb szívűek szemébe is könnyek szöktek.
A látomások idején a Bernadett köré gyűlt tömegben
semmi nyoma nem volt a hisztériának vagy más
szokásos zűrzavarnak. Az 1858. július 16-i jelenés után
Bernadett nem látta többé a Szűzanyát, aki megígérte
neki, hogy boldoggá teszi, de nem itt a földön.
A jelenések utáni években Bernadettnek sokat kellett
szenvednie. Sokan úgy vélték, kötelességük kivallatni
a látnokot, hogy leleplezzék a hazugságot. Volt, akit
ellenséges szándék vezetett, volt, akit a puszta
kíváncsiság. Kérdezték, vádolták, csapdákat állítottak
eléje, Bernadett pedig mindig ugyanazzal a nyílt
egyszerűséggel és őszinteséggel válaszolt. Nem
díszítette, nem bővítette elbeszélését.
Legnagyobb vágya az volt, hogy eltűnhessen a világ
szeme elől. Végre 1868-ban fölvételt nyert a nevers-i
Iskola- és Szeretet-Nővérek közé. Belépését egy ideig
betegsége késleltette. Novícia idejét Isten iskolájaként
járta végig. A kolostorban ugyanis szembetalálta magát
egy olyan novíciamesternővel, aki ismét sok
szenvedést okozott neki. Bernadett nem illett bele a
lelki élet megszokott sémái egyikébe sem, nem csoda
tehát, hogy mindenütt értetlenkedéssel találkozott. A
mesternő és a főnöknő egyaránt attól félt, hogy
Bernadettet kevéllyé és beképzeltté teszik a jelenések.
Bernadett a kolostorban is sokat betegeskedett. Ha nem
volt ágyhoz kötve, akkor a betegszobában szolgálta
testvéreit. A háziorvos - higgadt, békés természete és
jóságos lelkülete miatt - a legjobb véleménnyel volt
róla. Légszomja haláláig kísérte. Tüdővérzések és
egyéb komplikációk léptek föl, s különösen nagy
kínokat okozott jobb térdének gyulladása.
1879. április 16-án halt meg Nevers-ben. Utolsó szavai
ezek voltak: ,,Szentséges Szűz Mária, Isten Anyja,
imádkozz értem, szegény bűnösért!”. A teste nem látott
romlást, ma is épen őrzik. 1925-ben boldoggá, 1933ban szentté avatták.
részlet: www.katolikus.hu

HIRDETÉSEK - (2018. április 15.)
▪ Április 18-án, szerdán este 6 órakor Dr. Csernai Balázs
teológiai tanár tartja a Hitünk és Életünk
Szabadegyetem következő előadását a Győri
Hittudományi Főiskolán „Krisztus testében élek – Szent
Pál tanítása az Eucharisztiáról” címmel.
▪ Szintén április 18-án, szerdán este 7 órakor lesz a
Biblia-kör összejövetele: gyülekező a plébánián, a
Káptalandomb 17. szám alatt.
▪ Április 20-án, pénteken reggel 8:30-kor lesz a
Prohászka Iskola elsőáldozásra készülő diákjainak
próbája és gyóntatása a Székesegyházban.
▪ Ugyanezen a napon, április 20-án, pénteken este 6
órakor az örmény népirtás áldozataiért mutatunk be
szentmisét.
▪ A következő ministráns foglalkozás április 21-én,
szombaton 10 órakor lesz a Székesegyházban. Szeretettel
hívjuk és várjuk a ministránsokat!
▪ Április 22-én, vasárnap a 10 órakor kezdődő
szentmisében járulnak a Prohászka Iskola diákjai első
szentáldozásukhoz. Imádkozzunk értük!
▪ A jövő hétvégén, Húsvét 4. vasárnapján egyházmegyei
gyűjtést tartunk a Szeminárium javára. Jó Pásztor
Vasárnapja egyben kitűnő alkalom, hogy ne csupán
anyagi, hanem lelki módon, a papi hivatások világnapján
imádságainkkal is támogassuk a Győri Papnevelő
Intézetet.
Mivel a Szemináriumban a Győri és a Szombathelyi
Egyházmegye papnövendékei együtt tanulnak, kérjük
együtt Boldog Apor Vilmos és Brenner János vértanúk
közbenjárását!
Egyben hálás szívvel köszönjük mindazok áldozatos,
mindennapi imádságát, akik már csatlakoztak az Apor
Vilmos Imaszövetséghez.
Köszönjük a kedves Hívek adományait, és azt is, hogy
imádságaikkal is segítik a papnevelés felelősségteljes
feladatát!

SZENT ANZELM PÜSPÖK ÉS
EGYHÁZTANÍTÓ
Szent Anzelm a piemonti Aostában született 1033ban, vagy 1034-ben. Apja Gundulf lombardiai
nemes volt, anyja Ermenberga. Gondos nevelést
kapott, de anyja korán meghalt. Meghasonlott, és
bebarangolta Burgundiát és Normandiát.
Végül a galliai Le Bec híres monostorában bencés
lett, itt honfitársa, a tudós Lanfranc volt a kolostor
priorja. 26 éves korában szerzetes lett. Tudása és
szerzetesi erényei alapján 1063-ban prior, majd
1078-ban már apát volt. Teológiát tanított itt
rendtársainak, de az életszentség útján is gyorsan
haladt. Fiatal rendtársai ellenkeztek vele, az
idősebbek féltékenyek voltak rá, de ő szelídséggel,
alázattal és önfeláldozással mindenkit legyőzött.
Angliában később szintén tanított, itt 1093-ban
Canterbury érseke lett. Az Egyház szabadságáért
küzdve kétszer is a száműzés lett a sorsa.
Keményen küzdött a simónia (egyházi állások
pénzért osztogatása) és a király beiktatási
gyakorlata (invesztitúra) ellen. Külső megjelenése
is tekintélyt parancsolt.
Sokat írt, kiváló műveit misztikus teológia hatja át.
Bölcseleti munkáiért a „skolasztikus filozófia
atyja” címet, majd az egyházdoktori rangot kapta
meg.
1109. április 21-én halt meg, sírja a canterburyi
székesegyházban található.
részlet: www.katolikus.hu

Szent Anzelm példája
„Igyekezz minél előbb tisztázni valódi
hivatásodat, hogy sok időd maradjon
életművedre!”
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