Plébániai Hírlevél
A Győri Székesegyházi Római Katolikus Plébánia heti hírlevele
VI. évfolyam 244. szám – 2018. június 10. – ÉVKÖZI 10. VASÁRNAP
HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI
HIRDETÉSEK - (2018. június 10.)
KÉRJÉTEK AZ ARATÁS URÁT!
SZÉKESEGYHÁZBAN
▪
Június
13-án, szerdán 12 órakor lesz a fatimai
Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek a
szentmise,
melyet Takács András zalaegerszegi
(2018. június 11. - 2018. június 17.)
papszentelések idejéről írt írását adjuk közre.
Hétfő (június 11.)
Szent Barnabás apostol - E
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Kedd (június 12.)
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Szerda (június 13.)
Páduai Szent Antal áldozópap és
egyháztanító - E
645 szentmise
1130 rózsafüzér
1200 Fatimai szentmise (Takács András
zalaegerszegi kórházlelkész)
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Csütörtök (június 14.)
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
1845 Szentségimádás
Péntek (június 15.)
Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő - E
645 szentmise
900 Te Deum (Prohászka Iskola)
1500 esküvő
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
2000 Szentségimádás, a szentelendők
eskütétele, ígérettételei
Szombat (június 16.)
645 szentmise
1000 PAP- és DIAKÓNUSSZENTELÉS
(Dr. Veres András megyéspüspök)
1600 esküvő
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Vasárnap (június 17.)
ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP
830 szentmise (énekes)
1000 szentmise (énekes)
1100 keresztelő
1200 ÜNNEPI GYÉMÁNTMISE
(Dr. Rédly Elemér)
1725 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)

ÁRPÁD-HÁZI BOLDOG JOLÁN
(szül.: 1235 körül, † Gnieznó, 1298. június 11.)
Apja IV. Béla, anyja a konstantinápolyi császári családból
való Laszkarisz Mária. Nagynénje Árpádházi Szent
Erzsébet és Prágai Boldog Ágnes, nővére Boldog Kinga,
húga Szent Margit, unokatestvére Boldog Gertrúd és
Boldog Szalóme. 1256-ban felesége lett a kaliszi és
gnieznói hercegnek, Boleszlávnak, akit a nép a Jámbor
névvel illetett. Jolán 23 évet élt példás keresztény
házasságban. Jolán napjai a három gyermek (Hedvig, Anna,
Erzsébet) nevelése mellett állandó imádságban,
vezeklésben és jó cselekedetekben teltek. Segített a
templomokban, kórházakban, saját kezűleg gondozta a
betegeket, árvákat, szegényeket nagynénje, Árpád-házi
Szent Erzsébet példája szerint. A gnieznói klarissza kolostor
kápolnájában temették el. Tisztelete a halála után azonnal
megindult, sírját zarándokok látogatták, és sokan nyertek
rendkívüli kegyelmeket. Boldoggá avatását 1631-ben
indították el.
részlet: www.katolikus.hu

Június hónap rendesen a papszentelések hónapja és az
aratás kezdete ezen a tájon. Jézus képe az aratásról és
fölszólítása ma már szinte magyarázatra szorul. A
kompjuterizált kombájnok korában, amikor szinte
önmagától végzi a gép a nyár betakarítási munkáját,
keveseknek van fogalma a régi aratásról. Régen akárcsak
50-60 évvel ezelőtt is még a falu társadalmából sokakat
munkába vitt az aratás, fohászkodással kezdték és Istennek
hálát adva fejezték be. Az akkori emberek érezték, hogy
nem pusztán a maguk munkájáról, hanem Isten áldásáról
van szó. Így vagyunk a papi hivatással is, amelyet nem
lehet, mint munkaerőhiányt pénzzel pótolni, hanem Isten
hívására van szükség, s ugyanakkor emberi imádságra és
olyan környezetre, ahol a hivatás megszülethet.
Kérdezhetnénk: miért kell hivatásokért imádkozni, miért
nem támaszt mindig elegendőt az Úr? Szent Ágoston
mondja, hogy Isten megteremtett téged megkérdezésed
nélkül, de nem üdvözít erőfeszítésed nélkül. Így van ez a
papi utánpótlással is. Amikor egyetemistákkal
foglalkoztam feltettem a kérdést a fiatal embereknek, hogy
eszükbe jutott –e, hogy esetleg papok is lehetnének. Szinte
mindegyik mondta, hogy igen. Miért is vagyunk
válságban? – kérdezhetnénk. Először is sokkal kevesebb
gyermek születik, mint régen, azokból eleve már kevesebb,
akik a hívásra válaszolnak. A családi háttér hiánya már
közhely. Nagyon sokáig az egyház nem szentelt pappá
olyanokat, akiknek szülei nem éltek egyházi házasságban.
Ma már csodaszámba megy, ha ugyanaz az apja, akinek
felesége az ő anyja. Hiányzik egy nehézségektől meg nem
riadó férfias s ugyanakkor jóságos apa képe a mai
fiatalokból. Amikor még itt Kalocsán sorozott katonaság is
volt, maga a laktanya parancsnok mondotta, hogy teljesen
nőies viselkedésűvé váltak a fiatal emberek, ha valami
megpróbáltatás éri őket, el kezdenek sírni.
Nehézséget jelent az is, hogy nagyon sokan nem járnak
rendes hittanra, nem kapcsolódnak be a liturgikus életbe,
nem azokból lesznek a villamosmérnökök, akik
bukdácsoltak fizikából, ugyanígy nem indítja meg a papi
hivatás gondolata azt, akinek ilyen élménye nem volt élő
példát látva. Hozzájárul ehhez az is, hogy újabban az
örökös pedofil kérdés napirenden tartása - ami köztudott,
hogy kisebb százalékban van a papság körében, mint
akárcsak más foglalkozásokban, úgy tünteti föl a fiatalok
előtt ezt az életformát, hogy a papok nagyon elvetemült
emberek. Egy mellékmondatban megjegyzem, ha egy
katonatiszt
magánéletében
elkövet
valami
erkölcstelenséget,
nem
vonják
felelősségre
a
hadügyminisztert és nem fizet semmiféle kárpótlást a
nemzetvédelmi minisztérium, hanem mindenki a saját
bűnét kéri számon. Mi pedig, ha ártatlanok is vagyunk,
mindenkitől bocsánatot kérünk és a nyugati egyházakat a
kártérítés teljes csőd szélére juttatta. Azt is nagy
nehézségnek látom a papi hivatás megszületése körül,
hogy a papok, akiktől elvárnak egy finomabb lelkületet,
olyan világban nőnek föl, ahol akár egy választási
kampány, vagy a facebookos jelenlét a legaljasabb
indulatokat hozza ki az emberekből és senkire nincsenek
tekintettel. Bátran állítom, hogy a katolikus világi papság
nagyobb kihívások előtt áll, mint akár a szerzetes
közösségben lévők, vagy a görög katolikus papság. És
mégis!
Vannak, akik meghallják az Úr szavát, ez magában is
csoda és jó papokká lesznek. Amikor egy-egy helyezésre
kerül a sor, amit az egyházmegye szükséglete megkíván
még olyanok is aláírást adnak, hogy vonjam vissza, akik
épphogy csak ismerik a papjukat, de valami jó emlék köti
hozzá. Ma is áll: „a szavak elszállnak és a példák
vonzanak”. Istennek legyen hála, hogy Boldog Brenner
János vértanú személyében a fiatal papság elé egy tündöklő
csillagot állított egyházunk. Egy püspöki szolgálatom után
egy ministránst bíztak rám, hogy az útközbe eső faluba
vigyem el. Kérdezgettem őt hányan vannak testvérek
(hárman voltak) és ez a fiúcska elmondta, hogy sokszor
veszekednek. Saját szava szerint nem engedelmeskednek
neki a kisebb testvérek. Egy idő után megkérdezte, hogy jó
érseknek lenni. Azt válaszoltam jó is, meg rossz is.
Kérdezte, hogy mi a jó?
(folyt.) >>

kórházlelkész mutat be. A szentmise előtt 11:30-tól a
rózsafüzért imádkozzuk.
▪ Június 14-én, csütörtökön 18:45-től szentségimádás
lesz. Szeretettel várjuk a kedves Híveket!
▪ Június 15-én, pénteken 9 órakor tartja a Prohászka
Iskola Te Deumját, hálaadó szentmiséjét: adjunk hálát
Istennek a diákokkal együtt az elmúlt tanév
kegyelmeiért!
▪ Szintén pénteken, este 8 órakor szentségimádás lesz,
melynek keretében az idén szentelendők esküt és ígéret
tesznek hitvallásunkra, majd a cölibátus megtartására, az
engedelmességre és az egyházmegyéhez való hűségre.
Mindenkit szeretettel várunk erre a szép alkalomra!
▪ Június 16-án, szombaton 10 órakor ünnepi szentmise
keretében Veres András megyéspüspök áldozópappá
szenteli Holpár Balázs diakónust, valamint diakónussá
szenteli Both Zoltánt, Méry Lászlót és Varga Gábort
a Győri Egyházmegye szolgálatára. Imádkozzunk értük!
▪ Június 17-én, vasárnap délben tartja Dr. Rédly Elemér
pápai prelátus gyémántmiséjét, pappá szentelésének 60.
évfordulóját.
▪ Úrnapja nyolcadában szeretnénk még egyszer is
köszönetet mondani a körmenet megszervezésében és
lebonyolításában részt vevő kedves paptestvéreknek és
híveknek: igazi tanúságtétel, élő prédikáció volt a
belváros, a Káptalandomb utcáin a feltámadt Úr Jézusba
vetett hitünkről!
(folyt.) Emberekkel találkozom, taníthatom őket és olyan
szép ünnepen is részt vehetek, mint a templomszentelés
is volt. Mi a rossz? – kérdezte a gyerek. Sokszor én is úgy
vagyok az értetlenkedő emberekkel, mint te a
testvéreiddel. A fiúnak ez volt a válasza: átérzem a
problémáját. Ha egy gyerek át tudja érezni a lelkipásztor
problémáját, akkor mennyivel inkább át kell érezni a
híveknek. Jó indulatúan hozzáállni, amiben lehet segíteni
és legfőképpen imádkozni érte. Reméljük, ha a közös
gondunkat Isten elé visszük, akkor azok megoldást
találnak.
forrás: Magyar Kurír

SZENT BARNABÁS APOSTOL
Barnabás apostol Ciprus szigetén született, eredeti neve
József volt. A Barnabás nevet az apostoloktól kapta.
Barnabás vallási ismeretei elmélyítése céljából érkezett
Jeruzsálembe, ahol az apostolok tanítását hallgatva
megkeresztelkedett, és csatlakozott hozzájuk. Életéről az
Apostolok cselekedeteiből tudunk. Mély hit és jó szív
jellemezte.
Valószínűleg a legjelentősebb misszionárius volt Pál
előtt és mellett. Nagy üdvösségtörténeti jelentősége
abban áll, hogy föllendítette a pogányok misszionálását,
mégpedig elsősorban azzal, hogy a rettegett üldözőt,
Sault megtérése után elvitte a jeruzsálemi egyház vezető
férfiaihoz, és ezzel Jézus Krisztus evangéliumának
legnagyobb hirdetőjét segítette munkája megkezdéséhez.
Szoros barátság fűzte őket össze.
A munka, amelyre a Lélek hívta Barnabást és Pált, az első
rendszeres pogánymisszió volt, mégpedig Antióchiában.
Tevékenységük sikere megmutatkozott abban is, hogy
Antióchiában kapták először Jézus követői a keresztény
(Krisztus-követő) nevet (ApCsel 11,26).
Az, hogy Barnabás a pogányok között misszionált, nem
jelentett kevesebbet, mint a pogányoknak az egyház
teljes jogú tagjaiként való elismerését, mely abból a
hitből indult ki, hogy a megváltás az egész világra
kiterjed, és nem lehet feltételekhez kötni. Emiatt is joggal
kapta a „vigasztalás fia” nevet. Aranyszájú Szent János
szerint Barnabás rendkívüli adománya volt a szomorúak
vigasztalása. A zsidók számára a név egyet jelentett a
személyiséggel vagy a személy küldetésével, amire
hivatott volt. (Ábrahám nevének jelentése: „sok nép
atyja”, Mózesé pedig: „akit a vízből mentettek ki”.)
60 körül halt meg a ciprusi Salamisban, egy későbbi
legenda szerint megkövezték. Ereklyéi Nicosiában, a
Szent János-katedrálisban, Milánóban, valamint
Toulouse-ban találhatók.
részlet: www.magyarkurir.hu
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