Plébániai Hírlevél
A Győri Székesegyházi Római Katolikus Plébánia heti hírlevele
VI. évfolyam 242. szám – 2018. május 27. – SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA
HIRDETÉSEK - (2018. május 27.)
HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI
SZENT JUSZTINUSZ VÉRTANÚ
Június 1-jén Szent Jusztinuszt ünnepli az egyház. A művelt ▪ A KÉSZ Győri Szervezete tisztelettel hívja az
SZÉKESEGYHÁZBAN
hitvalló a kereszténységben találta meg „az egyedül érdeklődőket május 29-én, kedden 18 órára a „Mátyás
(2018. május 28. - 2018. június 3.)
király titkai” című előadásra, melynek meghívott
Hétfő (május 28.)
645

szentmise
1710 rózsafüzér
1745 Lorettói litánia
1800 szentmise
Kedd (május 29.)
645 szentmise
1710 rózsafüzér
1745 Lorettói litánia
1800 szentmise
Szerda (május 30.)
Szent István király ereklyéinek átvitele - e

645 szentmise
1710 rózsafüzér
1745 Lorettói litánia
1800 szentmise
Csütörtök (május 31.)
645 szentmise
1710 rózsafüzér
1745 Lorettói litánia
1800 szentmise
1845 Szentségimádás
Péntek (június 1.)
Szent Jusztínusz vértanú - E
645 szentmise
1100 zarándokmise (amerikai csoport)
1710 rózsafüzér
1745 Jézus Szíve Litánia
1800 szentmise
Szombat (június 2.)
Szent Marcellínusz és Szent Péter vértanúk - e

645

szentmise
800 KÉSZ-mise
830 rózsafüzér
1000 ministránspróba
1500 esküvő
1725 rózsafüzér
1730 esküvő
1800 szentmise
Vasárnap (június 3.)
KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE ÚRNAPJA - FÜ
1000 ÜNNEPI SZENTMISE (körmenet)
(Veres András megyéspüspök) (énekes)
1725 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)

SZENTHÁROMSÁG
VASÁRNAPJA
Pünkösd utáni első vasárnap. A Szentháromság
titkát a kinyilatkoztatásból ismertük meg. Jézus
megkeresztelkedésekor megnyílt az ég, a mennyből
az Atya szózata hallatszott és a Szentlélek galamb
képében szállt alá (Mt 3,16-17). Jézus a tanítványait
megbízta: „Tegyetek tanítványommá minden népet,
kereszteljétek meg őket az Atya és Fiú és Szentlélek
nevében” (Mt 28,16-20). Isten az Atya, Isten a Fiú
(Jézus Krisztus), Isten a Szentlélek. Három személy,
egy Isten. Ez a Szentháromság titka.
Több mint másfél milliárdan vagyunk az Atya és Fiú
és Szentlélek nevében megkeresztelve. Sokfelé
alkalmazzuk a háromszög alakú Szentháromságszimbólumot,
sok
városunk terét
díszíti
szentháromság-szobor.
www.katolikus.hu

megbízható és igaz filozófiát”. Hat társával együtt 165
körül szenvedett vértanúhalált, Jézus Krisztusba vetett
hitéről tett tanúságot.
Jusztinusz a II. század elején, 100 körül született a
szamariai Szichemben, a mai Nablusban. Szülei görög
származású pogányok voltak. A művelt Jusztinusz a
pogány bölcseleti iskolákban hiába kereste az igazságot; a
kereszténységben találta meg – szavaival élve – „az
egyedül megbízható és igaz filozófiát”. Megtérése után
fáradhatatlanul tanított és írt a vallás védelmében. Két
Apológiája és a Dialógus a zsidó Trifonnal című
párbeszéde maradt csak fenn. Tőle maradt az utókorra
annak leírása, hogyan ünnepelték még 165 táján Rómában
a vasárnapi misét. Rómában iskolát nyitott, és nyilvános
vitákat tartott.
Marcus Aurelius idején hat társával együtt elfogták és
Rómába hurcolták Rusztikusz prefektus elé. Midőn a
törvényszék elé állították őket, Rusztikusz prefektus arra
szólította Jusztinuszt, hogy tegyen hitet az istenekre, és
kövesse a császári parancsokat. „Bíróság elé állítani és
elfogatni senkit sem lehet azért, mert engedelmeskedünk
Üdvözítőnk, Jézus Krisztus parancsainak” – hangzott el a
Jusztinusz felelete. A prefektus kérdésére, hogy milyen
tanokat vall, Jusztinusz így felelt: „iparkodtam megismerni
mindenféle tant, de csak a keresztények igaz tanításához
csatlakoztam: ennek igazságait csupán azok nem fogadják
el, akik tévedésekben botorkálnak.”
A tiszteletreméltó régi tudósítás ezekkel a mondatokkal
végződik: ,,A szent vértanúk magasztalták Istent, és rögtön
a vesztőhelyre indultak. Ott lefejezték őket. Így végezték
be vértanúságukat Üdvözítőnk megvallásával.
Egyes hívők titokban magukhoz vették a holttesteket, és
méltó helyen eltemették Urunk Jézus Krisztus
kegyelmének a segítségével. Legyen nekik tisztelet
mindörökkön örökké. Amen.”
Szent Jusztin ünnepét 1882-ben vették fel a római
naptárba, április 14-re. Mivel e nap legtöbbször Húsvét
közelébe esik, 1969-ben június 1-re tették át, amely napon
a bizánci rítusban a 9. század óta ünneplik.
részlet: www.magyarkurir.hu, www.katolikus.hu

SZENT MARCELLIN ÉS SZENT PÉTER
A két római vértanú életéből a legendás szenvedéstörténet
épületes részleteket beszél el:
Amikor Pétert bebörtönözték, megnyerte fogolytársai és
őrei bizalmát. Arthemius felügyelő is elpanaszolta gondját:
van egy lánya, akit megszállva tart a gonosz lélek. Péter
ajánlkozott, hogy Krisztus nevében meggyógyítja.
Arthemius azonban nem akarta elhinni, hiszen ha Péter
Istene olyan erős volna, akkor először nyilván saját
szolgáit szabadította volna ki a bilincsekből. De Péter
bátorította őt, hogy higgyen Isten erejében. Akkor a
börtönfelügyelő kettős láncot hozott, és a szentre
zárta: ,,Ha Istened kiszabadít ebből a kötelékből, és
meggyógyítja a lányomat, hinni fogok Krisztusban.''
A következő éjszaka Péter szabadon, kereszttel a kezében
lépett a kételkedő elé, kinek a lánya is teljesen
meggyógyult. Arthemius egész házanépével rögtön kérte a
keresztséget, és szabadon engedte a keresztény foglyokat,
azokkal együtt, akik meg akartak keresztelkedni.
Marcellinus, aki papként ugyanabban a börtönben volt,
mindnyájukat megkeresztelte.
Amikor a bíró megtudta, hogy Marcellin és Péter
megkeresztelte a felügyelőt és más foglyokat, és
mindnyájan szabadok, sietve újra elfogatta és egy
szigorúbb börtönbe záratta őket. Jöttek a kínzók:
Marcellint üvegcserepekre fektették, Pétert kalodába
zárták. Az Úr angyala azonban éjjel kiszabadította őket a
börtönükből, és megparancsolta nekik, hogy továbbra is
erősítsék a keresztény népet szóval és tettel. Mindenekelőtt
Arthemius bátorítására siettek, akinek szintén meg kellett
ízlelnie a bíró haragját: családjával együtt megkövezték.
Végül Marcellint és Pétert egy sötét erdőbe hurcolták, és
ott lefejezték.
A legenda még arról is tud, hogy a hóhér látta, amint
lelküket angyalok kísérték az égbe. Akkor ő is eljutott a
hitre.
www.katolikus.hu

vendége Mandics György tanár, író, költő, kutató lesz.
Helyszín: Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere
János Kar, Dr. Barsi Ernő Terem, Liszt Ferenc u. 42.
▪ Május 31-én, csütörtökön 18:45-től szentségimádás
lesz. Szeretettel várjuk a kedves Híveket!
▪ Június 1-jén, pénteken 17:45-től a Jézus Szíve Litániát
imádkozzuk.
▪ Június 2-án, szombaton reggel 8 órakor tartjuk a KÉSZ
részvételével az engesztelő fatimai szentmisét. A
szentmise után a rózsafüzért imádkozzuk.
▪ A következő és egyben utolsó ministráns foglalkozás
az idei tanévben június 2-án, szombaton 10 órakor lesz a
Székesegyházban. Szeretettel hívjuk és várjuk a
ministránsokat!
▪ Szintén június 2-án, Úrnapja szombatján dicsőítsük
együtt az Oltáriszentségben jelenlévő Jézust szerte a
világon! A Magyar Ispita-templomban ezért
szentségimádást tartunk délután 5 órától. Tisztelettel
kérjük a kedves Hívek segítségét, hogy a templom
takarításában legyenek a segítségünkre június 1-jén,
pénteken reggel 8 órától.
▪ Június 3-án, Krisztus szent Teste és Vére ünnepe,
Úrnapja lesz. Délelőtt 10 órakor püspöki szentmise, azt
követően pedig úrnapi körmenet lesz a KáptalandombDunakapu tér-Gutenberg tér-Káptalandomb útvonalon.
A fél 9-es és a déli szentmisék elmaradnak ezen a napon.
Kérjük azokat a kedves Testvéreinket, akik az úrnapi
sátrak felállításánál segédkezni szoktak, ezt az idei
esztendőben is tegyék meg. Plébános atya tisztelettel
kéri, hogy a Plébániai Tanácsadó Testület tagjai is ezen a
szentmisén vegyenek részt. Az idén elsőáldozáshoz járult
kislányokat is szeretettel hívjuk, hogy jöjjenek el
virágszirmot hinteni. A kedves Hívektől tisztelettel
kérjük, legyenek segítségünkre azzal, hogy az úrnapi
sátrak feldíszítéséhez virágot, illetve a körmenethez
virágszirmot szíveskedjenek hozni. Köszönjük!

SZERETET NAP
Kedves Hívek!

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 8-án, 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 8:0012:00-ig az Ostyasütő épületében.
Szeretettel várjuk szíves visszajelzésüket május
29-ig a következő elérhetőségeken:
Győri Egyházmegye Ostyasütő 96/550-748 (HCs.: 7:30-12:00, 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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