Plébániai Hírlevél
A Győri Székesegyházi Római Katolikus Plébánia heti hírlevele
VI. évfolyam 243. szám – 2018. június 3. – ÚRNAPJA
HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI
SZÉKESEGYHÁZBAN
(2018. június 4. - 2018. június 10.)
Hétfő (június 4.)

Szent Quirinus püspök és vértanú - E
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 Apor mise (Kaszás Csaba Richárd lenti
segédlelkész)
Kedd (június 5.)

Szent Bonifác püspök és vértanú - E
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Szerda (június 6.)

Szent Norbert püspök - e
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Csütörtök (június 7.)
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
1845 Szentségimádás
Péntek (június 8.)

JÉZUS SZENT SZÍVE - FÜ
645 szentmise
1710 rózsafüzér
1745 Jézus Szíve Litánia
1800 szentmise

JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉNEK
TISZTELETE
Az ünnep liturgiájának tárgya:
Jézus testi szíve, mivel a Fiúval egyesülve isteni, ezért
imádásra méltó Szív;
Jézus testi szíve, mivel Jézus istenemberi szeretetének
székhelye és forrása, szereti ugyanis mennyei Atyját és az
embereket;
Jézus szeretete, ő ugyanis szívéből merített erőt az
üdvözítésünkhöz szükséges magasztos és csodálatos tettei
végrehajtásához. Ezeket most is véghez viszi az
Oltáriszentségben való jelenlétében.
Jézus Szívének tisztelete az Egyház kezdete óta
megtalálható liturgikus gyakorlatunkban.
Szent Gertrúd és Hackeboni Szent Mechtild alapította meg
a külső formáját.
Alacoque Szent Margit (1647-1690) vizitációs nővér egy
látomásában kapta az ünneplés mai formáját:
„Azt akarom, hogy Úrnapja nyolcada utáni pénteken az
egész Egyházban Szívem tiszteletére ünnepet tartsanak.
Azoknak a nevei, akik az én isteni szívemet tisztelik és ezt
az ájtatosságot az emberek között terjesztik, legyenek
szívembe írva és én sohasem akarom onnan kitörölni
azokat.”
Az ünnepet XIII. Kelemen pápa 1765-ben jóváhagyta,
1856-ban IX. Pius pápa az egész Egyházba bevezette, majd
XIII. Leó pápa 1889-ben elsőrendű ünneppé tette. Pünkösd
után, a második vasárnapot követő pénteken ünnepeljük.
Főünnep.
Jézus Szentséges Szívét engesztelésül felajánlott
szentáldozással ünnepeljük. Az engesztelés azokért a
bántalmakért történik, amelyekkel az isteni Szívet az
Oltáriszentségben illetik. Ünnepélyes felajánlással
szentelik a hívők magukat az isteni Szív szolgálatára. Az
Úr kinyilatkoztatása alapján kilenc egymásután következő
hónap első péntekén járuljunk szentáldozáshoz, felajánlva
a fent említett engesztelésül.
www.katolikus.hu

Szombat (június 9.)

A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen
Szíve - E
645 szentmise
1030 zarándokmise
1400 esküvő
1500 esküvő
1600 esküvő
1700 esküvő
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Vasárnap (június 10.)

ÉVKÖZI 10. VASÁRNAP
830 szentmise (énekes)
XVI. Győri Szeretet Napok
1000 ÜNNEPI SZENTMISE (énekes)
(szónok: Böjte Csaba)
1130 keresztelő
1200 szentmise (énekes)
1725 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes) (hálaadó szentmise
„Te Deum” - belvárosi diákok)
„Kérünk, Istenünk, engedd, hogy Szent
Bonifác vértanúd legyen a közbenjárónk,
hogy a hitet, amelyet hirdetett és vére
ontásával is tanúsított, hűségesen megőrizzük
és tetteinkkel bátran tanúsítsuk!”
„Istenünk, ki Szent Norbert püspököt arra
választottad, hogy imádságos lelkületével és
lelkipásztori buzgalmával példát mutasson
Egyházad szolgáinak, kérünk, közbenjárására
add meg, hogy hívő néped mindig szíved
szerinti pásztorokat és üdvösséges táplálékot
találjon!”

A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA
SZEPLŐTELEN SZÍVE
A Boldogságos Szűz Mária szíve, a teljes ártatlanság,
valamint a megtestesült Ige és a megváltott ember iránti
anyai szeretet jelképe. Tiszteletének alapja a szeplőtelen
fogantatás és az istenanyaság. A Szentírásban vannak
utalások Mária belső életére, szívére (Lk 1,46; Jn 19,27;
Zsid 4,10). Az egyházatyák még nem beszélnek Mária
Szeplőtelen Szívének tiszteletéről, a kifejezés Eadmerrel
(†1124 k.) jelent meg a teológiában. A misztikusok
számára Mária Szeplőtelen Szíve a Jézus iránti szeretet
példaképe (Szt. Mechtild, Helftai Szt. Gertrúd, Svéd Szt.
Brigitta, Szalézi Szt. Ferenc). Mária Szeplőtelen Szíve
ünnepét Eudes Szt. János kérte kongregációja számára
1646. X. 20-ra, 1647. II. 8-ra saját officiummal. 1672-ben
már sok francia egyházmegye átvette az ünnepet (annak
ellenére, hogy 1669. VI. 8-án a Rítuskongregáció
betiltotta).
VII.
Pius
pápa
(1800-23)
egy
szerzetesközösségnek a Pünkösd utáni 3. vasárnapra, Szt.
X. Pius 1907-ben a kapucinusoknak és az ágostonos
remetéknek a Nagyboldogasszony oktáváját követő
vasárnapra engedélyezte. XI. Pius pápa (1922-39) a külön
kérelmezőknek engedélyezte az officium végzését. Végül
XII. Pius pápa 1942-ben fölajánlotta az emberiséget Mária
Szeplőtelen Szívének, 1944-ben általánossá tette az
ünnepet aug. 22-én. 1969-ben a Jézus Szent Szíve ünnepe
utáni szombatra került át. A 19. században szerzetesi és
vallási közösségek Mária Szeplőtelen Szívéről nevezték el
magukat. A fatimai jelenésekben a Szűzanya kifejezetten
kérte Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletét és a világ
fölajánlását a Szeplőtelen Szívnek. II. János Pál pápa 1981.
VI. 7-én a konstantinápolyi zsinat 1600. és az efezusi
zsinat 1550. évfordulója alkalmából akarta megtenni e
fölajánlást. Az ellene 1981. V. 13-án elkövetett merénylet
után a S. Maria Maggiore-bazilikában hangfelvételről
hangzott el a fölajánlás, melyet 1982. V. 13-án Fatimában,
1984. III. 25-én Rómában, és 2000. X. 8-án a világegyház
összes püspökeivel együtt Rómában megismételt.
www.katolikus.hu

HIRDETÉSEK - (2018. június 3.)
▪ Boldog Apor Vilmos püspök tisztelőinek
elsőhétfői szentmiséjét holnap este 6 órai kezdettel
Kaszás Csaba Richárd lenti segédlelkész mutatja
be és újmisés áldásban részesíti a jelenlévőket. A
szentmise előtt 17:25-től a rózsafüzért
imádkozzuk.
▪
Június
7-én,
csütörtökön
18:45-től
szentségimádás lesz. Szeretettel várjuk a kedves
Híveket!
▪ Június 8-án, pénteken, Jézus Szent Szívének
főünnepén 17:45-től a Jézus Szíve Litániát
imádkozzuk.
▪ Június 10-én, vasárnap 10 órától ünnepi
szentmise lesz a Székesegyházban a XVI. Győri
Szeretet Napok alkalmából. A szentmisét Veres
András megyéspüspök úr mutatja be, a
szentbeszédet Böjte Csaba ferences atya mondja.
Utána egész napos programokkal várják az
érdeklődőket a Dunakapu téren. A programokról
részleteket a bejáratoknál kihelyezett plakáton és a
plébániai hírlevélben olvashatnak!
▪ Szintén jövő vasárnap, este 6 órakor tartjuk a
belvárosi plébániához tartozó iskolák „Te Deum”át, azaz hálaadó szentmiséjét. Kérjük a kedves
diákokat és szüleiket, hogy erre a szentmisére
jöjjenek, és közösen adjunk hálát az elmúlt tanév
kegyelmeiért.
▪ Hálás szívvel köszönjük mindazok segítségét,
akik a Magyar Ispita-templom takarításában és az
úrnapi sátrak feldíszítésében segítségünkre voltak.
Isten fizesse meg jótéteményüket!
▪ Úrnapján, legszebb katolikus ünnepünkön, a
2020-as
eucharisztikus
világkongresszusra
készülve kívánjuk egyházközségünk családjainak
az
Úr
Jézus
valóságos
jelenlétének
megtapasztalását!

„Adj örömmel!”
Szeretetnap Győrben
Nagyboldogasszony-székesegyház
10.00 Ünnepi szentmise
Dunakapu tér
11.15 Megnyitó – Veres András győri
megyéspüspök és Böjte Csaba OFM gondolatai
11.30-12.00
A
FaceTeam
Akrobatikus
Sportszínház kosárlabda-bemutatója
12.00-13.00 Imádságos dicsőítés a győri
Szentlélek-templom
ifjúsági
zenekarának
vezetésével
13.00-14.00 Bob és Bobek – A Vaskakas
Bábszínház előadása
14.00-15.00 A Peregrinus Együttes hangversenye
15.00-15.30 Licitálás a Győri Audi ETO KC által
felajánlott mezre
15.30-16.30 Vastag Csaba koncertje
16.50-17.50 Zenél a Friends Big Band
18.00-18.30 A csíkszentsimoni fiatalok előadása
18.30 Böjte Csaba OFM elmélkedése
Többek között kézműves és gasztronómiai
standokkal, Karitász-játszósarokkal, a Tudor
Játékcsalád egyedi készítésű táblás stratégiai
játékaival várunk kicsiket és nagyokat.
A programokon való részvétel ingyenes,
adományokat azonban szívesen fogadunk a dévai
Szent Ferenc Alapítvány javára.
Győri Egyházmegye Sajtóirodája
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