Plébániai Hírlevél
A Győri Székesegyházi Római Katolikus Plébánia heti hírlevele
VI. évfolyam 239. szám – 2018. május 6. – HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA
HIRDETÉSEK - (2018. május 6.)
HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI
BOLDOG GIZELLA
A magyarok első koronás uralkodónője, Gizella bajor ▪ Boldog Apor Vilmos püspök tisztelőinek elsőhétfői
SZÉKESEGYHÁZBAN
(2018. május 7. - 2018. május 13.)
Hétfő (május 7.)
Boldog Gizella - e

645 szentmise
1710 rózsafüzér
1745 Lorettói litánia
1800 Apor mise (Dr. Martos Levente Balázs
prefektus)
Kedd (május 8.)
645 szentmise
1710 rózsafüzér
1745 Lorettói litánia
1800 szentmise
Szerda (május 9.)
645 szentmise
1710 rózsafüzér
1745 Lorettói litánia
1800 szentmise
Csütörtök (május 10.)
645 szentmise
1710 rózsafüzér
1745 Lorettói litánia
1800 szentmise
1845 Szentségimádás
Péntek (május 11.)
Boldog Salkaházi Sára szűz és
vértanú - e

645 szentmise
1500 zarándokok (litánia)
1710 rózsafüzér
1745 Lorettói litánia
1800 szentmise
1900 Jegyesoktatás II.
Szombat (május 12.)
Szent Néreusz és Szent Achilleusz vértanúk - e
Szent Pongrác vértanú - e

645 szentmise
900 elsőáldozók gyóntatása és próbája
1200-1300 tárlatvezetés (Szent László
Látogatóközpont)
1500 esküvő
1600 esküvő
1710 rózsafüzér
1745 Lorettói litánia
1800 szentmise
Vasárnap (május 13.)
URUNK MENNYBEMENETELE - FÜ

830 szentmise (elsőáldozás) (énekes)
1000 szentmise (énekes)
1100 keresztelő
1130 rózsafüzér
1200 Fatimai szentmise (Benkó Attila
kórházlelkész) (énekes)
1710 rózsafüzér
1745 Lorettói litánia
1800 szentmise (énekes)
Elhunyt Kóbor Lajos atya

Veres András győri megyéspüspök az Egyházmegye
papsága és a gyászoló rokonság nevében
fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja,
hogy Kóbor Lajos nyugalmazott peresztegi plébános
életének 81., papságának 57. évében, 2018. április
29-én, vasárnap este a szentségekkel megerősítve a
soproni Szent Benedek Idősek Házában elhunyt.
Temetése május 9-én, szerdán, Csepregen, a Szent
Miklós-templomban délután 3 órakor kezdődő
szentmisét követően a helybeli temetőben lesz.

hercegnő Henrik bajor herceg és Gizella burgundiai
hercegnő leánya volt. 980 körül született, és Szent
Wolfgang bencés szerzetes gondos nevelésében részesült.
Születésének évét többen 985-re teszik. 996-ban eskették
azonban össze Istvánnal Scheyernben (Bajorország), s
több forrás szerint ekkor már fejlett hajadon volt.
Regensburgban az Aite Kapelle nevű, volt hercegi
udvartemplom egy falfestménye ezt az eljegyzést
ábrázolja; Gizella leendő férjénél csaknem egy fejjel
magasabb. Eredetileg kolostorba akart lépni: szemlélődő
hajlamú, vallásos lélek volt.
Amikor Géza fejedelem fia számára megkérte kezét, mégis
beleegyezett a házasságba. Erre elsősorban Szent Adalbert
püspök bírta rá. Értésére adta, hogy jobban tetszik
Istennek, ha közreműködik egy nép megtérésében, mint ha
kolostori elvonultságban él. Így Gizella lemondott a
szemlélődő életről, és erős hitű hittérítőnő lett.
Új hazájában Gizella azoknak a nagy európai nőknek a
nyomdokába lépett, akik előmozdították a nyugat
kereszténnyé tételét. Városa Veszprém volt. A veszprémi
püspök ettől kezdve a mindenkori magyar királyné
gyóntatóatyja, és a koronázás alkalmával koronázó főpapja
is volt. István a pápától kapta a koronát, a királynénak a
magyarok készítettek. Gizella elsősorban városát
igyekezett megszépíteni. Fölépítette a székesegyházat és
alapított egy apácazárdát. Az esztergomi és
somlyóvásárhelyi zárda alapításában is közreműködött.
Neki kellett az ország templomait egyházi felszerelésekkel
ellátnia, Gizella nagyon szépen varrt és hímzett. Már a
Koppány elleni csatához is készített két zászlót Istvánnak,
Szent György és Szent Márton képeivel; a magyar
koronázó palást is az ő keze munkája. István törvénye
szerint a templomok liturgikus könyveit és kelyheit a
püspököknek kellett beszerezniük, de a miseruhákat és más
fölszerelési tárgyakat a királyi udvar volt köteles
rendelkezésükre bocsátani. Ennek gondját bízta a király
Gizellára.
Gizella példás feleség volt. Kölcsönös nagyrabecsülés,
gyengéd megértés és finom tapintat jellemezte a
házastársak egymáshoz való viszonyát. Fiának, Imrének
halála után mindinkább visszavonult, István halála után
pedig már csakis Istennek élt. Anyai és hitvestársi
fájdalmát hősiesen viselte.
A szentek rendkívüli jellemének kialakulásában nagy
szerepet játszanak a szenvedések. A szent királynénak
bőven volt része bennük. Kezdetben az új hazában
honvágy gyötörhette, később gyermekei halálába kellett
belenyugodnia. Férje halála után pedig utódaitól sok
méltánytalanságot viselt el. A szomorúság és üldöztetés
évei következtek. Péter is, Aba Sámuel is méltatlan és
igazságtalan bánásmódban részesítette a királyi özvegyet.
Nemcsak bevételeit csökkentették lényegesen, hanem
fogságba is vetették. Mint később Erzsébettől, tőle is
beszámíthatatlanság ürügyével vették el javait.
Özvegysége alatt ugyanis még pazarlóbban gyakorolta a
jótékonyságot, mint azelőtt. Ezért gondnokság alá
helyezték. (Ez is bizonyítja, hogy Gizella nem segítette elő
Péter trónra jutását.) Péter fogságából azok a magyar
rendek szabadították ki, akik Pétert elűzték, Aba
Sámueléből pedig azok a bajor lovagok, akik Pétert
másodszor trónra segítették. Gizella türelmesen viselte a
sérelmeket. Végül 48 év múltán visszatért hazájába a bajor
lovagokkal. Itt megvalósította fiatalkori tervét: Passauban
belépett a bencés nővérek kolostorába, amelyet bátyja, a
megboldogult Szent Henrik alapított. Két év múlva apátnő
lett.
Egyes magyar történészek azt a fölfogást képviselik, hogy
Gizella haláláig Magyarországon maradt, és még 1050
előtt, Veszprémben halt meg. Ezek kétségbe vonják
passaui sírjának valódiságát is.
A történészek nagy része azonban, főleg a németek,
elfogadják, hogy élete végén a passaui kolostorban élt és
ott is halt meg. Sírfelirata 1095-öt jelöli meg halála
éveként. A kőlapot csak néhány évszázaddal később
tehették sírjára, és a kőfaragó nyilván összecserélte a két
utolsó számát. Annál is inkább, mert 1083-ban avatták
szentté férjét és fiát.

(folyt.)

szentmiséjét május 7-én, este 6 órai kezdettel Dr. Martos
Levente Balázs prefektus atya mutatja be. A szentmise
előtt 17:10-től a rózsafüzért imádkozzuk.
▪ Május 9-én, szerdán este 6 órakor Kispál György
csepeli plébános fogja tartani a Hitünk és Életünk
Szabadegyetem következő előadását a Győri
Hittudományi Főiskolán „A cserkészet mint missziós
lehetőség” címmel.
▪ Május 10-én, csütörtökön 18:45-től szentségimádás
lesz. Szeretettel várjuk a kedves Híveket!
▪ A jegyesoktatások második kurzusának második
alkalmát május 11-én, pénteken este 7 órakor tartjuk.
Találkozunk a Székesegyház főbejáratánál!
▪ Május 12-én, szombaton reggel 9-kor lesz a belvárosi
iskolákba járó diákok elsőáldozási próbája és
gyóntatása a Székesegyházban.
▪
Jövő
vasárnap,
május
13-án,
Urunk
mennybemenetelének napján reggel fél 9-kor lesz a
belvárosi iskolákba járó diákok első szentáldozása.
Imádkozzunk értük!
▪ Szintén jövő vasárnap, déli 12 órakor lesz a fatimai
szentmise, melyet Benkó Attila kórházlelkész atya
mutat be. A szentmise előtt 11:30-tól a rózsafüzért
imádkozzuk. Mindenkit hívunk és várunk!
▪ Szeretettel hívjuk fel kedves Híveink figyelmét a
szentmise, mint leghathatósabb imádság kérésének
lehetőségére! Élő és elhunyt szeretteinkért, születés- és
halálévfordulón, családjaink egységéért, fiataljainkért és
az idős, beteg testvéreinkért, továbbá papi- és szerzetesi
hivatásokért egyaránt kérhetünk szentmise-szándékot.
Itt, a Székesegyházban erre a sekrestyében van lehetőség,
különösen a szentmisék után van erre a legalkalmasabb
idő. Tisztelettel várjuk jelentkezésüket!
▪ Ma, anyák napján imádkozzunk minden élő és elhunyt
édesanyáért, a mi égi Édesanyánk, Szűz Mária
közbenjárásával!
Dsida Jenő szép soraival, imádságos szeretettel
köszöntjük valamennyi édesanyát:
„A legáldottabb kéz a földön
A te két kezed, jó Anyám!
Mindenki áldja közeledben;
Hát én hogy is ne áldanám?!
Tudom megáldja Istenünk is,
Az örök Jóság s Szeretet!Némán, nagy forró áhítattal,
Csókolom meg a kezedet!”

(folyt.)
Ha még életben van, elképzelhetetlen, hogy ne vett volna
részt ezen, ha másképpen nem, képviselő által.
Napjainkban egy müncheni egyetemi tanár anatómiailag
megvizsgálta földi maradványait, és megállapította, hogy
a csontváz 75 év körüli magas termetű nőé lehetett.
Szerzetesnői életéről alig maradt följegyzés. De még a
gyér források is kiemelik, milyen részvéttel volt
mindenki iránt, aki bajba jutott. Nehézséget,
szomorúságot türelemmel viselt, s idős kora ellenére
komoly önmegtartóztatásban és böjtölésben élt. A rendi
iskolában gondoskodott több előkelő bajor lány hívő
neveléséről, s nővértársait is szeretettel oktatta szóval és
főleg példával. Passauban a niedernburgi templomban
helyezték örök nyugalomra. Hamvai még ma is itt
nyugszanak.
részlet: www.katolikus.hu
BOLDOGGÁ AVATTÁK BRENNER JÁNOST
2018. május elsején Szombathelyen, az Emlékműdombon boldoggá avatták Brenner Jánost.
„Elfogadva Székely János püspök, valamint sok más
püspök és számos hívő kérését, és miután megkaptuk a
Szentek Ügyeinek Kongregációja véleményét, apostoli
tekintélyünknél fogva megengedjük, hogy Isten szolgája,
tiszteletre méltó Brenner János vértanú áldozópap,
szolgálva saját híveit, és megvédve az Oltáriszentséget,
akit egy beteghez vitt, mostantól kezdve a boldog nevet
viselje. Ünnepét a jogban előírt módon és helyen
megtarthatják minden év december 15-én, mennyei
születésének napján. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.
Kelt Rómában, Szent Péter székénél 2018. április 23-án.”
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