Plébániai Hírlevél
A Győri Székesegyházi Római Katolikus Plébánia heti hírlevele
VI. évfolyam 240. szám – 2018. május 13. – URUNK MENNYBEMENETELE
HIRDETÉSEK - (2018. május 13.)
HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI
URUNK MENNYBEMENETELE
SZÉKESEGYHÁZBAN
Húsvét utáni 7. vasárnapon ünnepeljük, hogy ▪ Május 16-án, szerdán este 7 órakor lesz a Biblia-kör
(2018. május 14. - 2018. május 20.)
Hétfő (május 14.)
645 szentmise
1710 rózsafüzér
1745 Lorettói litánia
1800 szentmise
Kedd (május 15.)
645 szentmise
1710 rózsafüzér
1745 Lorettói litánia
1800 szentmise
Szerda (május 16.)
Nepomuki Szent János
áldozópap és vértanú - e

645 szentmise
1710 rózsafüzér
1745 Lorettói litánia
1800 szentmise
1900 Biblia-kör
Csütörtök (május 17.)
645 szentmise
1710 rózsafüzér
1745 Lorettói litánia
1800 szentmise
1845 Szentségimádás
Péntek (május 18.)
Szent I. János pápa és
vértanú - e

645 szentmise
830 bérmálkozók gyóntatása és próbája
(Prohászka Iskola)
1500 esküvő
1710 rózsafüzér
1745 Lorettói litánia
1800 szentmise
1800 Jegyesoktatás III.
Szombat (május 19.)
645 szentmise
1000 ministránsfoglalkozás
1500 esküvő
1600 esküvő
1710 rózsafüzér
1745 Lorettói litánia
1800 szentmise
Vasárnap (május 20.)
PÜNKÖSDVASÁRNAP - FÜ
830 szentmise (énekes)
1000 ÜNNEPI szentmise (Prohászka Iskola
diákjainak bérmálkozása) (énekes)
1130 keresztelő
1200 szentmise (énekes)
1710 rózsafüzér
1745 Lorettói litánia
1800 szentmise (énekes)
Május 22-én, kedden 20 órai kezdettel a Mária
Rádió élő közvetítést sugároz a győri
Nagyboldogasszony-székesegyházból
Kiáltás
címmel. Az ima a magyarországi, az erdélyi, a
délvidéki és a felvidéki Mária Rádió műsorában
egyszerre hangzik el minden este. A főként Máriakegyhelyekről sugárzott közvetítésben Győrre
négyhetente kerül sor. Az imádság szándéka a
magyarság lelki megújulása. Bognár István, a győri
Nagyboldogasszony-székesegyház
plébánosa
szeretettel hív és vár mindenkit az eseményre!
Győri Egyházmegye Sajtóirodája

Krisztus Húsvét után negyven nappal mennybe
ment. Ekkor ér véget a húsvéti idő. Régen az ünnep
neve
Áldozócsütörtök
volt.
(1918-ig
Áldozócsütörtökön zárult a húsvéti szentáldozás
ideje. Jelenleg Pünkösd vasárnapján az esti
szentmiséig tart a húsvéti idő.)
Az ünnepet a 4. századtól már ünnepelték, Szent
Ágoston szerint az egész világon elterjedt ünnep. Az
Úr utolsó rendelkezéseit, a Vígasztaló megígérését
és a menybemenetelt beszéli el a liturgia. Az
eseményeket az ApCsel 1,3 és ApCsel 1,9-11
leírásában találjuk.
www.katolikus.hu

NEPOMUKI SZENT JÁNOS
Nepomuki Szent János (csehül Svatý Jan
Nepomucký) 1340 és 1350 között született a kicsiny
Pomuk (ma Nepomuk) helységben, DélCsehországban; német-cseh származású, szegény
szülők gyermekeként. 1369-ben császári jegyző lett
a prágai érseki kancellárián. 1380-ban szentelték
pappá. Jogot tanult Prágában, majd a páduai
egyetemen. Itt lett 1387-ben az egyházjog doktora.
Jogi tanulmányainak befejezése után gyorsan haladt
fölfelé az egyházi hierarchiában. 1389-ben Johann
von Jenstein prágai érsek kinevezte általános
helynökévé. Mint egyházi méltóságot és jelentős
szónokot egész Prága ismerte és szerette Jánost.
IV. Vencel király felesége őt választotta
gyóntatójául. A király kezdetben igazságos és
jóakaratú uralkodó volt, de egy sikertelen mérgezési
kísérlet után bizalmatlanná vált. Meg akarta tudni,
miket szokott gyónni a felesége; mivel azonban
János
nem
volt
hajlandó
megmondani,
megkínoztatta és a Moldva folyóba dobatta. Egy
csodás fényjelenség jelezte a királynénak, hol
keressék a holttestet – szerepel legendájában. Egy
másik forrás szerint a Moldva olyannyira leapadt,
hogy megtalálhassák. János holttestét az érsek a
prágai Szent Vitus-székesegyházban helyeztette
örök nyugalomra.
Vértanúságának híre hamar elterjedt. Szenttéavatási
eljárását már a XVI. században elindították, de csak
1729-ben fejezték be. Nem sokkal szenttéavatása
után megtalálták a vatikáni levéltárban Jentzenstein
János egy iratát, aki 1381 és 1396 között ült Prága
érseki trónján. Panaszirat volt Vencel király ellen:
felsorolja részben az Egyház jogait, részben az érsek
birtokát és személyét illető túlkapásait; felrója, hogy
1393-ban megkínoztatta és a Moldvába fojtatta
általános helynökét, Nepomuki Jánost.
Jánost 1721-ben avatták boldoggá, 1729-ben
emelték a szentek sorába. Életrajzát a jezsuita
Bohuslav Balbin adta ki 1725-ben.
Közép-Európában sok hídon látható az a többnyire
barokk kiképzésű szobor, amely egy papot ábrázol,
mutatóujját ajkára téve. Nepomuki János szobra áll
a prágai Károly-hídon és sok egyéb helyen. A hidak
szentje s a gyónási titok vértanúja Közép-Európa
legismertebb szentjei közé tartozik.
www.magyarkurir.hu

„Istenünk, ki Nepomuki Szent Jánost a gyónási
titok megtartásáért a vértanúság koronájával
ékesítetted, kérünk, közbenjárására add meg,
hogy példája szerint élvezhessük azok
boldogságát, akik szavukkal soha nem vétettek!”

összejövetele: gyülekező a plébánián, a Káptalandomb
17. szám alatt.
▪ Május 17-én, csütörtökön 18:45-től szentségimádás
lesz. Szeretettel várjuk a kedves Híveket!
▪ Május 18-án, pénteken délelőtt fél 9-től lesz a
Prohászka Iskola diákjainak bérmálási próbája és
gyóntatása.
▪ Szintén ezen a napon, délelőtt 10 órakor kiállítás nyílik
Mátyás király-emlékévéhez fűződően a Győri
Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár Gutenberg tér 2.
szám alatti könyvtártermében. Részleteket a Plébániai
Hírlevélben olvashatnak. Mindenkit szeretettel várnak a
szervezők!
▪ A jegyesoktatások második kurzusának utolsó
alkalmát május 18-án, pénteken este 6 órakor tartjuk.
Találkozunk a Székesegyház főbejáratánál!
▪ A következő ministráns foglalkozás május 19-én,
szombaton 10 órakor lesz a Székesegyházban. Szeretettel
hívjuk és várjuk a ministránsokat!
▪ Május 20-án, Pünkösdvasárnap 10 órakor lesz a
Prohászka Iskola diákjainak bérmálkozása a
Székesegyházban. Imádkozzunk értük!

SZENT I. JÁNOS PÁPA
Római hagyomány szerint János Toszkánából származott
és 523. augusztus 13-án lett Hormisdas pápa utóda. A
római birodalom szétesése után a birodalom két felén két
uralkodó kormányzott. A két egyház is ellentétben állt
egymással. Nyugaton az arianizmus terjeszkedett,
keleten a katolikusokat támogatták. A nyugaton uralkodó
ariánus Teodorik keleti gót király kérésére János pápa
Konstantinápolyba utazott I. Jusztinusz (Jusztinian)
császárhoz közvetítés céljából. Konstantinápolyban a nép
is és a császár is tisztelettel és nagyon ünnepélyesen
fogadták Jánost.
A pápa mindenben megegyezett a császárral, az
ariánusok elleni rendeleteket is visszavonták, így utazott
vissza Rómába. Ám a jószolgálati próbálkozást az
elégedetlen és gyanakvó király börtönbüntetéssel
viszonozta. A nyirkos és sötét börtönben a pápát
éheztették. Néhány nap múlva, 526. május 18-án a pápa
a börtönben meghalt.
Az egyház vértanúnak tekinti a pápát. Halála napjára
1969-ben került az ünnepe.
részlet: www.katolikus.hu

MEGHÍVÓ
A Nemzetpolitikai Államtitkárság 2018-ra Mátyásemlékévet hirdetett a király megválasztásának 560. és
születésének 575. évfordulója alkalmából. Ennek
keretében május 18-án 10 órakor a Győri
Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár Gutenberg tér 2.
szám alatt található könyvtártermében tárlat nyílik
Mátyás király korából származó tárgyi emlékekből. Ezt
követően bemutatják a győri Corvinát, majd a jelenlévők
előadásokat
hallhatnak
Mátyás-emlékévhez
kapcsolódóan, illetve egy rövid dokumentumfilm
bemutatására is sor kerül. A program az Újraálmodott
Róma; Mátyás király emlékezete – a győri Corvina
címet viseli.
Győri Egyházmegye Sajtóirodája

Részletes program:
2018. május 18. 10 óra
Köszöntők
A kiállítást megnyitja: Dr. Tolnay Imre képzőművész,
egyetemi tanár
A könyvet bemutatja: Kelemen Eörs Pytheas Kiadó, Kiss
Tamás könyvtáros, igazgató
Közreműködik: Kátai Zoltán énekmondó
2018. május 18. 11 óra
Előadások
Dr. Mikó Árpád: A Corvina Könyvtár és a corvinák
(igazgató, MTA Művészettörténeti Intézet)
Dr.
Kiss
Erika:
Többféle
reneszánsz?
(művészettörténész, Magyar Nemzeti Múzeum)
Az újraálmodott Róma c. dokumentumfilm bemutatása
A rendezvény védnökei: Dr. Veres András győri
megyéspüspök, Potápi Árpád János nemzetpolitikáért
felelős államtitkár
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