Plébániai Hírlevél
A Győri Székesegyházi Római Katolikus Plébánia heti hírlevele
VI. évfolyam 241. szám – 2018. május 20. – PÜNKÖSDVASÁRNAP
HIRDETÉSEK - (2018. május 20.)
HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI
PÜNKÖSDVASÁRNAP
SZÉKESEGYHÁZBAN
A
Szentlélek
eljövetelét
ünnepeljük ▪ Holnap, Pünkösdhétfőn hétköznapi miserendet
(2018. május 21. - 2018. május 27.)
Hétfő (május 21.)
A Boldogságos Szűz Mária,
az Egyház Anyja - E
645 szentmise
1710 rózsafüzér
1745 Lorettói litánia
1800 szentmise
Kedd (május 22.)
Szent Rita szerzetesnő - e
645 szentmise
1710 rózsafüzér
1745 Lorettói litánia
1800 szentmise
2000 „Kiáltás” (közös imádkozás, melyet a Mária
Rádió a Székesegyházból élőben közvetít)

Szerda (május 23.)
Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú - e
645 szentmise
1100 ÜNNEPI SZENTMISE (Tamás József
gyulafehérvári segédpüspök)
1710 rózsafüzér
1745 Lorettói litánia
1800 szentmise
1900 Palestrina Kórus egyházzenei áhítata
Csütörtök (május 24.)
Szűz Mária, Keresztények Segítsége - E
645 szentmise
1710 rózsafüzér
1745 Lorettói litánia
1800 szentmise
1845 Szentségimádás
Péntek (május 25.)
Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap és
egyháztanító - e
Szent VII. Gergely pápa - e
Pazzi Szent Mária Magdolna szűz - e
645 szentmise
1600 bérmálkozók gyóntatása és próbája
1710 rózsafüzér
1745 Lorettói litánia
1800 szentmise
Szombat (május 26.)
Néri Szent Fülöp áldozópap - E
645 szentmise
1000 ÜNNEPI SZENTMISE (belvárosi,
szigeti, gyárvárosi diákok bérmálkozása)
1430 nászmise
1600 esküvő
1700 esküvő
1710 rózsafüzér
1745 Lorettói litánia
1800 szentmise (Budapesti Magnificat
Leánykar egyházzenei áhítata)
Vasárnap (május 27.)
SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA - FÜ
830 szentmise (énekes)
1000 szentmise (énekes) (nemzeti hőseink
lelki üdvéért)
1100 keresztelő
1130 keresztelő
1200 szentmise (énekes)
1645 rózsafüzér titokcsere
1745 Lorettói litánia
1800 szentmise (énekes)

pünkösdvasárnap.
A húsvéti idő végén a Szentlélek eljövetelét
ünnepeljük május 20-án, pünkösdvasárnap. Az
egyház megszületésére és a Krisztustól kapott
missziós küldetésre emlékezve a püspökök – szerte
a világon – kiszolgáltatják a bérmálás szentségét,
amely által a Szentlélek ma is eltölti a hívőket.
A Szentlélek kiáradásának történetét az Apostolok
cselekedetei rögzíti. A leírás szerint miután a
Szentlélek eltöltötte őket, az apostolok mindenkinek
a saját nyelvén hirdették az evangéliumot. Isten a
nyelvek csodájával mutatja meg azt az egységet,
amely a közös hit megvallásával kapcsolja össze a
különböző nyelven beszélő embereket. Ezáltal
született meg az első pünkösdkor az Egyház, amely
egy, szent, katolikus és apostoli. A közös hitből
fakadó hivatásról így fogalmaz Ferenc pápa:
„Törekedjetek a megújulás egységére, mert az
egység a Szentlélektől ered, és a Szentháromság
egységéből születik. Törekedjetek az egységre!”
Pünkösd ünnepén három fontos eseményre
emlékezünk: ekkor jött el a Szentlélek mint Krisztus
megváltó tettének gyümölcse és beteljesítője; ekkor
„jött világra” az Egyház, valamint az egész világra
kiterjedő missziós munka is ekkor vette kezdetét.
www.magyarkurir.hu

SZŰZ MÁRIA, AZ EGYHÁZ ANYJA
KÖTELEZŐ EMLÉKNAPJA
Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció dekrétumával
elrendelte a Boldogságos Szűz Máriának, az Egyház
Anyjának kötelező emléknapját, melyet a liturgiában a
pünkösdvasárnap utáni hétfőn ünnepelünk az idei évtől.
Az Egyház Anyja titulus, mellyel 1980 óta a Lorettói
litániában is megszólítjuk a Szűzanyát, közelebb hozza a
hívők számára Mária istenanyaságának azt a
„kiterjesztését”, melyet Fiának misztikus Teste, az Egyház
irányában él meg, és amelynek köszönhetően mi magunk,
Krisztusban megkeresztelt emberekként Máriára mint égi
Édesanyánkra tekinthetünk.
Az Egyház szimbóluma itt „a szeretett tanítvány”, aki most
már saját anyjaként is tekint Jézus Anyjára. Mária lelki
anyasága egyetemes, mert az üdvösség műve is egyetemes.
Mély lelki anyaság fűzi mindazokhoz, akik a keresztség
által a kegyelem rendjében Fiának testvéreivé lettek, így a
totus Christus irányában teljesedik ki igazán
istenanyasága.
forrás: Győri Egyházmegye Sajtóirodája

APOR VILMOS
Apor Vilmos 1892. február 29-én született székely
főnemesi családból Segesvárott. Püspöki székét
1941. március 2-án foglalta el. Működésére
rányomta bélyegét a háború réme. Saját biztonságát
is kockáztatta az erőszakos törekvésekkel szemben,
mindent elkövetett az üldözöttekért. Amikor a
háború elérte Győr városát, mindenkit befogadott és
sok százan találtak menedéket a Püspökvárban.
Számítva a brutalitás veszélyére, kijelentette:
„Egyszer úgy is meg kell halni, inkább ilyenkor adja
oda az ember az életét.” Ez be is következett akkor,
amikor részeg orosz katonák a pincében tartózkodó
asszonyok és lányok közül százat el akartak vinni, ő
pedig ellenállt. A katona előbb a mennyezetbe lőtt,
ahol a négy golyó helye most is látható. Majd rálőtt.
Egy lövés a fején, egy a kezén és egy a gyomrán érte.
A katonák elmenekültek és senkinek sem lett
bántódása. Kórházba szállították, majd április 2-án
éjfél után meghalt. Hivatalos emléknapja május 23án van, vagyis a végső nyughelyére helyezés
évfordulóján. Ezen a napon kívül a győri
Bazilikában minden hónap első hétfőjén szentmise
van a tiszteletére.
részlet: gyor.egyhazmegye.hu

tartunk. Reggel 6:45-kor és este 6-kor lesznek
szentmisék. Ferenc pápa rendelkezése nyomán az
Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció elrendelte, hogy
az idei évtől a Boldogságos Szűz Máriának, az Egyház
Anyjának kötelező emléknapját a Pünkösdvasárnap
utáni hétfőn ünnepeljük.
▪ Május 22-én, Szent Rita napján, kedden este 8 órától a
Mária Rádió negyedórás élő közvetítést sugároz a
magyarság lelki megújulásáért a Székesegyházból.
Mindenkit szeretettel várunk nemzetünkért való közös
imádságra!
▪ Május 23-án, szerdán Boldog Apor Vilmos püspök és
vértanú ünnepén délelőtt 11 órakor ünnepi szentmise
lesz, melyet Tamás József aranymisés gyulafehérvári
segédpüspök a Győri Egyházmegye papjaival közösen
mutat be. Szeretettel hívjuk és várjuk egyházmegyénk
eme szép ünnepére a kedves Híveket!
Az ünnep a Palestrina Kórus este 7 órakor kezdődő
egyházzenei áhítatával zárul.
▪ Május 24-én, csütörtökön 18:45-től szentségimádás
lesz. Szeretettel várjuk a kedves Híveket!
▪ Május 26-án, szombaton délelőtt 10 órakor szolgáltatja
ki Sárai-Szabó Kelemen bencés perjel a bérmálás
szentségét a belvárosi, gyárvárosi és szigeti diákoknak a
Székesegyházban. A próba pénteken délután 4 órakor
lesz, gyónási lehetőséggel egybekötve.
▪ A szombat esti 6-os szentmisén a Budapesti
Magnificat Leánykar egyházzenei áhítatát hallhatjuk.
Mindenkit szeretettel várunk!
▪ Május 27-én, vasárnap 10 órakor koszorúzással
egybekötött megemlékezést tart a Szent László Határőr
Hagyományőrző egyesület és a Történelmi Vitézi Rend
Területi Székkapitánysága. A szentmisét nemzetünk
hőseinek lelki üdvéért mutatjuk be. A szentmise után
ünnepi beszédet mond a Székesegyházban Simon
Róbert Balázs országgyűlési képviselő, majd
koszorúzás lesz a Hősi Emlékműnél. Részleteket a
plakáton olvashatnak!
▪ Jövő vasárnap 16:45-kor rózsafüzér titokcsere lesz.
▪ A Kálnoki Szűzanya búcsúját május 26-án és 27-én
tartják. A szombat esti 7 órás szentmisét Vlaj Márk
mosoni káplán mutatja be, vasárnap 11 órakor Varga
Imre ácsi plébános ünnepli ezüstmiséjét. Mindenkit
szeretettel várnak! Részletekről a bejárati hirdetőtábláról
tájékozódhatnak!

SZERETET NAP
A Győri Egyházmegye idén immár tizenhatodik
alkalommal rendezi meg Szeretet Nap elnevezésű
jótékonysági programsorozatát Böjte Csaba ferences
szerzetes erdélyi gyermekmentő missziója javára. Az
elmúlt években a győri plébániák is nagyban
hozzájárultak e karitatív munkához, melyet ezúton
ismételten megköszönök. Az idei programot szintén úgy
állítottuk össze, hogy minél többen csatlakozhassanak a
jótékony akcióhoz. Június 10-én, vasárnap 10 órakor
püspöki szentmisére várom a Kedves Híveket, majd 11
órától egész napos kulturális, gasztronómiai fesztiválra a
győri Dunakapu téren, melynek keretében többek között
15:30-tól Vastag Csaba ad koncertet.
A jótékony ügyet szolgáló bevételt többek között az
Önök által sütött sütemények biztosítják. Keressük
azokat az ügyes kezű háziasszonyokat, akik
felajánlásként 1-2 tepsire való, nem romlandó, nem
krémes, hanem száraz édes vagy sós süteményt
sütnének. Kérem, segítsenek ismét!
A felajánlások beérkezésének határideje: 2018. június 8án, pénteken 15 óráig az Ostyasütő épületében (9021
Győr, Káptalandomb 5/A), szombaton 6:30-12-ig és
14:00-18:30-ig a Székesegyház sekrestyéjében, vasárnap
8:00-12:00-ig az Ostyasütő épületében.
Szeretettel várjuk szíves visszajelzésüket május 29-ig a
következő elérhetőségeken:
Győri Egyházmegye Ostyasütő 96/550-748 (H-Cs.: 7:3012:00, 13:00-16:00, P.: 7:30-12:00). Kérjük, minél
többen vegyenek részt a június 10-i Szeretet Nap
programjain, ezzel is támogatva Böjte Csaba atya
áldozatos misszióját.
Győr, 2018. május 18.
Imádságos köszöntéssel: Veres András püspök
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