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HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI
SZÉKESEGYHÁZBAN
(2018. április 23. - 2018. április 29.)
Hétfő (április 23.)
Szent Adalbert püspök és vértanú - E
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Kedd (április 24.)
Szent György vértanú - e
Sigmaringeni Szent Fidél áldozópap és
vértanú - e
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
2000 „Kiáltás” (közös imádkozás, melyet a
Mária Rádió a Székesegyházból élőben
közvetít)
Szerda (április 25.)
Szent Márk evangélista - Ü
645 szentmise
1000 szentmise (Kegyoltár)
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Csütörtök (április 26.)
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
1845 Szentségimádás
Péntek (április 27.)
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Szombat (április 28.)
Chanel Szent Péter áldozópap és
vértanú - e
Montforti Grignion Szent Lajos Mária
áldozópap - e
645 szentmise
1000 ministránspróba
1100 keresztelő
1700 esküvő
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
1900 Katekumenek gyóntatása, próba
Vasárnap (április 29.)
HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA
830 szentmise (énekes)
930 keresztelő
1000 szentmise (énekes)
1100 keresztelő
1130 keresztelő
1200 szentmise (énekes)
1700 rózsafüzér titokcsere
1800 szentmise (énekes) (Katekumenek
szentségfelvétele)
„Mindenható, örökkévaló Isten, ki a mai napon
Szent Adalbert püspököt, a te vértanúdat
szenvedésének érdeméért szentjeid közé emelted,
kérünk, add meg nekünk, hogy az ő példája nyomán
mi is eljuthassunk az örök hazába!”

SZENT MÁRK EVANGÉLISTA
Egy 8. századi legendagyűjtemény, Beda martirológiuma a
következőket beszéli el Szent Márk evangélistáról:
Márk először Líbiában és Egyiptomban hirdette az
evangéliumot és az Úr Krisztus második eljövetelét. Azon
a területen babonákba, varázslásokba és bálványimádásba
merült nép lakott. Márk Pentapoliszba érve tanítani
kezdett, gyógyított, leprásokat tisztított meg, és gonosz
lelkeket űzött ki. Mikor az emberek ezt látták, kidobálták a
bálványaikat, és megkeresztelkedtek az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.
Akkor a Szentlélek közölte Márkkal, hogy Alexandriába
kell mennie. A testvérektől búcsút vett, azok pedig így
köszöntek el tőle a kikötőben: ,,Az Úr tegye szerencséssé
utadat!” Harmadnap meg is érkezett Alexandriába. Amikor
azonban beért a városba, elszakadt a saruja. Ő ezt intő
jelnek vette, hogy vándorlása véget ért, de azért keresett
egy cipészt, hogy megcsináltassa a sarut. Az, amikor
munkába fogta a lábbelit, megsebesítette a kezét. Márk
nyállal sarat csinált, rákente a sebre és meggyógyította az
embert. Az megkérdezte, honnan van csodatévő ereje?
Márk akkor tanítani kezdett Krisztusról, és a cipész egész
házanépével megtért. Ő lett az első hívő Alexandriában,
Anianusnak hívták.
A hívők száma pedig egyre nőtt, mert egyre többen
hallgatták a Galileából jött embert. Ezért a pogányok
üldözni kezdték. Márk akkor Anianust püspökké, Meliust,
Sabinust és Kerdont pappá, hét férfit diákonussá szentelt,
tizenegy más férfit egyéb szolgálatokkal bízott meg, maga
pedig visszament Pentapoliszba.
Pentapoliszban örömmel látta a hívők életét, s bejárva a
környéket mindenütt püspököket, papokat és diákonusokat
szentelt. Két év elmúltával azonban ismét visszatért
Alexandriába. Megérkezve örömmel látta, hogy az egyház
él, sőt a várostól keletre, a sziklák között fekvő kis faluban,
Bucoliban templomot is építettek. Márk jelenléte tovább
erősítette az alexandriai egyházat, ezért a pogányok
elhatározták, hogy megölik.
Elérkezett a húsvét napja, a mi naptárunk szerint április 25e. Márkot a liturgia közben az oltárnál támadták meg és
fogták el. Kötelet kötöttek a nyakára, és úgy vonszolták a
sziklás ösvényeken maguk után. Vére megfestette a
sziklákat. De nem halt meg, ezért bedobták egy börtönbe,
hogy megtanácskozzák, másnap miképp végezzenek vele.
Éjfélkor azonban földrengés támadt, megjelent az Úr
angyala, és így szólt hozzá: ,,Márk, Isten szolgája, aki az
Egyiptomba rendelt szent hírnökök fejedelme vagy, íme, a
neved fölvétetett az élet mennyei könyvébe, és
emlékezeted nem halványul el soha. Mert társa lettél az égi
erőnek, amely lelkedet az égbe vezérli, és részed lesz az
örök világosságban.” E látomás vigasztalásával a szívében
Márk égre tárt karokkal így imádkozott: ,,Uram, Jézus,
hálát adok neked, mert nem hagytál magamra, hanem
szentjeid közé számláltál engem. Kérlek, Uram, Jézusom,
békességben vedd magadhoz a lelkemet, és ne engedd,
hogy kegyelmedtől elszakadjak!” Amikor ezt kimondta,
megjelent neki az Úr, úgy, ahogy tanítványai között járt
szenvedése előtt, és így szólt hozzá: ,,Békesség veled,
Márk, mi evangélistánk!” Ő pedig így válaszolt: ,,Uram,
Jézus Krisztusom!” - azzal az Úr elment tőle.
Másnap reggel összegyűlt a város népe. Kihozták a
börtönből, ismét kötelet kötöttek a nyakára, s közben
gúnyolódtak: ,,Vezessétek a marhát Bucoliba!” Márk,
miközben a földön vonszolták, így fohászkodott: ,,Uram, a
kezedbe ajánlom a lelkemet!” - és kilehelte lelkét.
A pogányok nagy máglyát raktak, s el akarták égetni, de
hirtelen fergeteges szélvész és felhőszakadás támadt,
úgyhogy az áradó víz elől menekülniük kellett. Akkor
jöttek a keresztények, és eltemették.
A legenda a temetéssel kapcsolatban még személyleírást is
ad a vértanú evangélistáról: ,,Az orra hosszú, szemöldöke
fölfelé áll, a szeme szép, a homloka felett kopasz. Hosszú
szakállú, gyors mozgású, termetre formás, középkorú,
őszes, érzelmeiben tartózkodó, Isten kegyelmével teljes
férfi volt. Miután imádkoztak, eltemették, ahogy abban a
városban szokás. Sziklába vágott sírba fektették, és
dicsőséggel őrizték az emlékezetét, örvendezvén, hogy
elsőként érdemelte ki Alexandriában az igazi trónust.”

HIRDETÉSEK - (2018. április 22.)

▪ Április 24-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!
▪ Április 26-án, csütörtökön 18:45-től
szentségimádás lesz. Szeretettel várjuk a
kedves Híveket!
▪ A következő ministráns foglalkozás április
28-án, szombaton 10 órakor lesz a
Székesegyházban. Szeretettel hívjuk és várjuk a
ministránsokat!
▪ Szintén április 28-án, szombaton este 7 órakor
lesz a katekumenek próbája és gyóntatása.
▪ Április 29-én, vasárnap 17 órától rózsafüzér
titokcsere lesz.
▪ Ezen a vasárnapon, az esti 6-os szentmisében
lesz a katekumenek szentségkiszolgáltatása,
azaz keresztelése, elsőáldozása és bérmálása.
Imádkozzunk értük!
▪ A május 1-jei zarándoklatra jelentkezetteknek
hirdetjük, hogy az autóbusz 7:15-kor indul a
Székesegyház elől. Praktikus magunkkal hozni
kalapot, sapkát a napsütés, vagy esőkabátot az
eső ellen. Továbbá elegendő étel és ital
szükséges, mivel étel árusítás nem lesz. Kisszék
vagy ülőpárna is javasolt. További részleteket
következő héten közlünk.

SZENT GYÖRGY VÉRTANÚ
LEGENDÁJA
,,Silena városa közelében volt egy tó, s abban lakott
egy mérges sárkány. Már többször megfutamította a
népet, amikor fegyveresen ellene vonult. Így hát a
polgárok naponta két juhot adtak neki. Amikor a
juhok megfogyatkoztak, megegyeztek, hogy naponta
egy embert áldoznak a szörnynek. Sorsot vetettek,
mely alól senki sem vonhatta ki magát. Amikor már a
városnak szinte minden ifja és leánya áldozatul esett,
történt, hogy a sors a király leányára esett. A király
jajveszékelt és megkísérelte, hogy leányát megóvja a
nyomorúságos haláltól. A nép pedig rettegett, hogy
mindnyájukat megöli a sárkány.
Könnyezve ment a leány a tóhoz. És akkor Szent
György arra jött lóháton. Megkérdezte, mi baja van.
A lány így válaszolt: „Jó ifjú, szállj gyorsan lovadra,
és sietve fuss el innen!” - és elbeszélt neki mindent. Ő
pedig ezt mondta: „Ne félj, segíteni fogok rajtad
Krisztus nevében.” Még beszéltek, amikor a sárkány
kiemelte fejét a tóból. A leány reszketett a félelemtől,
György azonban lovára pattant, keresztet vetett
magára, és szembelovagolt a sárkánnyal, amely
rárontott. György nagy erővel megforgatta lándzsáját,
Istennek ajánlotta magát, és olyan súlyos csapást mért
a sárkányra, hogy az a földre zuhant. Akkor
megparancsolta a leánynak, hogy a sárkány övét
kösse a nyakára és vezesse be a városba. Az megtette
és a sárkány úgy ment utána, mint egy szelíd kutya. A
városban a nép rettenetesen megijedt, de György így
szólt hozzájuk: „Ne rettegjetek, mert az Úristen
küldött hozzátok, hogy megszabadítsalak benneteket
ettől a sárkánytól. Ezért higgyetek Krisztusban, és
keresztelkedjetek meg, akkor megölöm ezt a
sárkányt.” Így hát a király és a nép
megkeresztelkedett, György pedig kihúzta kardját, és
megölte a sárkányt. Ugyanazon a helyen szép
templomot építettek, és az oltárnál élő forrás fakadt,
amely meggyógyított minden beteget, aki csak ivott
belőle.”
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