Plébániai Hírlevél
A Győri Székesegyházi Római Katolikus Plébánia heti hírlevele
VI. évfolyam 238. szám – 2018. április 29. – HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA

HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI
SZÉKESEGYHÁZBAN
(2018. április 30. - 2018. május 6.)
Hétfő (április 30.)
Szent V. Piusz pápa - e

645 szentmise
1710 rózsafüzér
1745 Lorettói litánia
1800 szentmise
1845 Szentségimádás
Kedd (május 1.)
Szent József, a munkás - e
A munka ünnepe

645 szentmise
1130 keresztelő
1710 rózsafüzér
1745 Lorettói litánia
1800 szentmise
Szerda (május 2.)
Szent Atanáz püspök és
egyháztanító - E

645 szentmise
1710 rózsafüzér
1745 Lorettói litánia
1800 szentmise
Csütörtök (május 3.)
Szent Fülöp és Jakab apostolok - Ü

645 szentmise
1500 temetés
1630 gyászmise
1710 rózsafüzér
1745 Lorettói litánia
1800 szentmise
1845 Szentségimádás
Péntek (május 4.)
Szent Flórián vértanú - e

645 szentmise
1700 Ballagás (Prohászka Iskola)
1710 rózsafüzér
1745 Lorettói litánia
1800 szentmise
1900 Jegyesoktatás I.
Szombat (május 5.)
645 szentmise
800 KÉSZ-mise
830 rózsafüzér
1000 ministráns foglalkozás
1600 esküvő
1700 esküvő
1710 rózsafüzér
1745 Lorettói litánia
1800 szentmise
Vasárnap (május 6.)
HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA
830 szentmise (énekes)
1000 ÜNNEPI SZENTMISE
(Horvát zarándoklat a Könnyező
Szűzanyához) (Ägidius J. Zsifkovics
kismartoni püspök) (énekes)
1130 keresztelő
1200 szentmise (énekes)
1400 Mária-köszöntő (Mogyorósi Márk Ányos
OSB)
1500 keresztelő
1530 keresztelő
1710 rózsafüzér
1745 Lorettói litánia
1800 szentmise (énekes)

SZENT ATANÁZ
Alexandriai Szent Atanáz (görögösen Athanasziosz),
295-ben született Alexandriában, keresztény szülők
gyermekeként. Ifjúkoráról nem sokat tudunk, nem
tudjuk, kiknél tanult. Írja, hogy néhány tanítója az
üldöztetésben vesztette életét. Csak több éves pusztai
remetesége ismert. Itt Remete Szent Antal vezetése
alatt alakult ki kemény jelleme. Élt-halt a tudományért,
az egész szentírást fejből tudta.
Tudása miatt Sándor pátriárka 319-ben diakónussá
szentelte. Mint diakónus részt vett a niceai zsinaton
325-ben, püspöke segítője volt Áriusz püspök ellen. A
zsinat 318 püspöke ünnepélyesen elítélte Áriusz
tévedését, és ebben óriási része volt Atanáznak.
328-ban egyhangú felkiáltással alexandriai püspök lett.
A niceai egyetemes zsinat ugyan őt igazolta, de a
szellemi győzelem ellenére továbbra is politikai
üldözéseknek volt kitéve. Igaztalan vádakkal zsinat elé
idézték, és hiába bizonyult be a vádak tarthatatlansága,
az öregedő Konstantin császárt meggyőzték az
ellenfelek, hogy Atanáz békétlenséget szít. Trierbe
száműzték.
50 éven keresztül, öt császár alatt küzdött az arianizmus
ellen. Emiatt öt alkalommal kellett száműzetésbe
mennie, ott összesen 17 évet töltött el. A száműzetést
arra használta, hogy ott is hirdette az isteni igazságot.
Megírta Remete Szent Antal életrajzát, híveit, akik
mindvégig hűségesen kitartottak mellette levelekkel
kormányozta.
Az üldöztetések nem vették erejét, idős korában is
töretlen erővel tevékenykedett. A sok üldöztetés sem
tette keserűvé és megtorlóvá. Az igaz hit védelmének
egyik legnagyobb alakja volt. 373-ban hunyt el.
Ereklyéi 750 körül Konstantinápolyba kerültek, majd
1453-ban (Konstantinápoly török kézre kerülésekor)
Velencébe,
a
Szentkereszt-templomba.
www.katolikus.hu

SZENT FÜLÖP és SZENT JAKAB
APOSTOLOK
Mint a többi apostol esetében, az evangéliumok és az
Apostolok Cselekedetei csak szűkösen beszélnek Fülöpről
és Jakabról is. Mind a négy apostolnévsor (Mk 3,18; Mt
10,3; Lk 6,14; ApCsel 1,13) megnevezi mindkettőjüket,
Fülöpöt az ötödik, Jakabot, Alfeus fiát a kilencedik helyen.
Szent János evangéliuma szerint (1,44; 12,21) Fülöp a két
apostoltestvérhez, Andráshoz és Péterhez hasonlóan a
Galileai-tó mellől, Betszaidából származott. A meghívás
elbeszélésén kívül Szent János még három alkalommal
emlékezik meg róla: a kenyérszaporításnál (6,5 sk.),
Jeruzsálemben, amikor a pogányok látni akarták Jézust
(12,21), és az utolsó vacsora történetében (14,8).
Későbbi hagyomány szerint Fülöp három, prófétai
tehetséggel megáldott lányával együtt a kisázsiai
Hierapoliszban élt, ott is halt meg. Az Apostolok
Cselekedeteinek elbeszélése szerint Pál Cézáreában
vendége volt Fülöp evangelizáló diákonusnak, akinek volt
négy prófétáló leánya. Ha ez a hír megbízható, akkor Fülöp
apostolt korán összetévesztették a hasonló nevű
diákonussal. Az apostol egyébként a posztó és
kalapkészítők védőszentje. Ereklyéi Konstantinápolyon át
Rómába kerültek. A Tizenkét apostol bazilikájában
tisztelik.
Jakabot, Alfeus fiát az apostolok névsorán kívül sehol sem
említi meg az Újszövetség. Kérdéses, hogy azonosítható-e
a ,,kisebb Jakabbal”, akinek anyját Márk Jézus
kereszthalálának tanúi között megnevezi (15,40). Az újabb
katolikus szentírástudomány nincs meggyőződve arról,
hogy azonos az Újszövetségben többször (Mk 6,3; ApCsel
1,14 stb.) említett Jakabbal, az ,,Úr testvérével”.
Ünnepnapjuk a római Tizenkét Apostol-templom
fölszenteléséhez kapcsolódik. Ezt a templomot 570-ben,
május 1-jén szentelték föl, s ekkor ünnepelték a két
apostolt, akinek ereklyéi ide kerültek. Mivel 1955-ben
május elseje Szent József ünnepnapja lett, a legközelebbi
szabad napra, május 11-re helyezték ünnepüket. 1969-ben
ugyanilyen meggondolásból május 3-ra kerültek.

HIRDETÉSEK - (2018. április 29.)
▪ A Szombathelyi Egyházmegye kezdeményezéséhez
csatlakozva szentségimádást tartunk Brenner János
boldoggá avatásának előestéjén, április 30-án, hétfőn
18:45-kor. Országszerte különböző helyszíneken, de egy
időben, együtt fogunk imádkozni az Oltáriszentség
előtt. Hálát adunk Brenner Jánosért, és keressük az
életszentség útját saját életünkben. A szentségimádásba
azok is bekapcsolódhatnak, akik a boldoggá avatáson
személyesen nem tudnak részt venni. Így válik valóban
közössé és sajáttá az ünnep. Szeretettel hívunk és várunk
mindenkit!
▪ 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 élelmiszer
vásárlásra nem lesz lehetőség. Kisszék vagy ülőpárna is
javasolt, illetve rózsafüzér és Hozsanna énekeskönyv.
Visszaérkezés este 7 körül. Részletes programot a
hirdetőtáblákon és a Plébániai Hírlevélben találhatnak.
▪ Májusban, a Szűzanya hónapjában minden esti
szentmise előtt 17:45-től a Lorettói litániát énekeljük.
Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves Híveket!
▪ Május 3-án, csütörtökön 18:45-től szentségimádás
lesz. Szeretettel várjuk a kedves Híveket!
▪ A jegyesoktatások második kurzusának első alkalmát
május 4-én, pénteken este 7 órakor tartjuk. Találkozunk
a Székesegyház főbejáratánál.
▪ Május 5-én, szombaton 8 órakor lesz a KÉSZ
részvételével az engesztelő fatimai szentmise. A
szentmise után a rózsafüzért imádkozzuk, mindenkit
szeretettel várunk!
▪ A következő ministráns foglalkozás május 5-én,
szombaton 10 órakor lesz a Székesegyházban. Szeretettel
hívjuk és várjuk a ministránsokat!
▪ A Győri Egyházmegye az idei esztendőben is
megszervezi a horvát nemzetiségű hívek zarándoklatát
a győri Könnyező Szűzanyához. A 2018-as zarándoklat
mottója: „Helyezzük családjainkat Isten kezébe!” A
zarándoklatra május 6-án, vasárnap kerül sor a győri
Nagyboldogasszony-székesegyházban. A 10 órakor
kezdődő ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka
Ägidius J. Zsifkovics kismartoni püspök lesz. A
szentmisén énekével közreműködik a gradistyei
horvátság által lakott települések híveinek közel 150 fős
Pax et Bonum kórusa. A zarándoklat 14 órakor Máriaköszöntővel zárul Mogyorósi Márk Ányos OSB
főszervező vezetésével. Szeretettel hívjuk és várjuk
különösen a horvát nemzetiségű családokat!

ZARÁNDOKLAT 2018. MÁJUS 1-JÉN
/tervezett program/
- 7:15 indulás a győri Székesegyház elől autóbusszal
- 9:00 – 9:15 érkezés Szombathelyre
- a szombathelyi Emlékmű-dombon lelki ráhangolódás,
Rózsafüzér imádság és elmélkedés a Domonkos nővérek
vezetésével. Részletek Brenner János lelki naplójából és
tanúk visszaemlékezéseiből a Brenner János Óvoda,
Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium diákjai
vezetésével. A szentmise előtt és alatt gyónási lehetőség.
- 11:00 Ünnepi szentmise (főcelebráns: Mons. Angelo
Amato bíboros, a Szentté avatási Ügyek Kongregációja
prefektusa, szentbeszédet mondja: Erdő Péter, bíboros,
prímás, esztergom-budapesti érsek)
- 14:00-kor indulás Szombathelyről autóbusszal
- kb. 14:45-kor érkezés Csepregbe
- gyalogosan énekelve megyünk a Boldogasszonykápolnához, litániával köszöntjük a Szűz Anyát, ezt követően
a csepregi Szent Miklós plébániatemplom megtekintése
- kb. 17:00-kor indulás Győrbe
- A zarándoklat végén koszorúzás a győri Szeminárium
udvarán található Brenner János szobornál.
Magyaros Lászó atya telefonszáma: 06-30/577-60-84
Érdemes magunkkal hozni:
- Hozsanna imakönyv, rózsafüzér, kisszék vagy ülőpárna,
kalap, sapka a napsütés, esőkabát az eső ellen
- elegendő étel és ital, műanyag palack a vízvételezéshez a
VASIVÍZ sátrainál. Étel árusítás nem lesz!
- kegytárgyakat az alsó parkolóban a Martinus Kiadó és a
Karitász sátraiban tudnak vásárolni. (Brenner Jánosról, az
Egyházmegye templomairól készült filmek, könyvek stb. A
vásárlással a szentgotthárdi Brenner János Alapítványt is
támogatják. A Martinus Kiadó sátránál liturgikus füzet és az Új
Ember hetilap, Brenner Jánosról szóló különszáma – korlátozott
példányszámban – ingyen, elvihető)

www.katolikus.hu
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