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VI. évfolyam 245. szám – 2018. június 17. – ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP
HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI
HIRDETÉSEK - (2018. június 17.)
SZENT ROMUÁLD
Romuáld 951-ben Ravennában egy Sergius nevű nemes ▪ Június 19-én, kedden este 8 órától a Mária Rádió
SZÉKESEGYHÁZBAN
fiaként született. Amikor húsz éves lehetett, viszály támadt negyedórás élő közvetítést sugároz a magyarság lelki
(2018. június 18. - 2018. június 24.)
Hétfő (június 18.)
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Kedd (június 19.)
Szent Romuald apát - e
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
2000 „Kiáltás” (közös imádkozás, melyet a
Mária Rádió a Székesegyházból élőben
közvetít)
Szerda (június 20.)
645 szentmise
1400 temetés (Köztemető)
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Csütörtök (június 21.)
Gonzága Szent Alajos szerzetes - E
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
1845 Szentségimádás
Péntek (június 22.)
Nolai Szent Paulinusz püspök - e
Fisher Szent János püspök és vértanú és
Morus Szent Tamás vértanú - e
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Szombat (június 23.)
Szűz Mária szombati emléknapja - e
645 szentmise
1700 esküvő
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Vasárnap (június 24.)
KERESZTELŐ SZENT JÁNOS
SZÜLETÉSE - FÜ
830 szentmise (énekes)
1000 szentmise (énekes)
1100 keresztelő
1130 keresztelő
1200 szentmise (énekes)
1700 rózsafüzér titokcsere
1800 szentmise (énekes)
A Győri Egyházmegye Püspöki Vagyonkezelő
Szent László Látogatóközpontja tisztelettel
hívja és várja Önt
BOLDOG APOR VILMOS VÉRTANÚ
PÜSPÖK RAJZPÁLYÁZAT
eredményhirdetésére.
Díjakat átadja: Veres András győri
megyéspüspök
Időpont: 2018. június 22. 17 óra
Helyszín: Püspökvár-Toronykilátó, Boldog
Apor Vilmos Emlékkiállítás – Ereklye terem
„Istenünk, ki Morus Tamás életében az igaz
hitet a vértanúságban teljesítetted be, kérünk,
engedd, hogy szentjeid közbenjárásától
megerősödve, a hitet, amit szavunkkal
vallunk, életünk tanúságával is bizonyítsuk.”

atyja és néhány rokona közt, amit fegyverrel döntöttek el,
s Romuáld apja megölte egyik ellenfelét. Mikor pedig
vonakodott a vezekléstől, apja helyett Romuáld vonult
negyven napra a S. Apollinare in Classe-kolostorba, hogy
elégtételt adjon Istennek. Egy éjszaka virrasztása közben
megjelent neki Szent Apollinaris, s Romuáld ekkor
elhatározta, hogy szerzetes lesz. 972-ben ebben a
kolostorban tette le a szerzetesi fogadalmat, miután
Honestus ravennai érsek rábeszélésére apja beleegyezését
adta. Később Sergius is belépett a S. Severo ravennai
kolostorba, és szentség hírében halt meg.

Romuáld három évig maradt a S. Apollinaréban. A
kolostorban uralkodó laza fegyelmet azonban oly nyíltan
helytelenítette, hogy szerzetestársai meggyűlölték. Egy
halálos merényletet éppen hogy megúszott. 975-ben apátja
engedélyezte, hogy remeteéletet élhessen. A velencei
síkságra távozott, és ott egy Marinus nevű remete
vezetésére akarta bízni magát, aki azonban úgy találta,
hogy Romuáld nincs fölkészülve a szerzetesi életre. Ezért
hozzáfogott, hogy megtanítsa a latin zsoltároskönyv
olvasására.
Romuáld és Marinus körülbelül három éven át tartózkodott
velencei területen. Kapcsolatba kerültek Pietro Orseolo
dózséval, aki 978-ban tanácsot kért tőlük, mert hatalomra
jutásának körülményei miatt lelkiismeretfurdalása volt. A
Pireneusokban lévő cuxai Szent Mihály- kolostor apátja,
Guarino már korábban megkísérelte rábeszélni: mondjon
le és legyen szerzetes. Romuáld és Marinus is ugyanezt
tanácsolta neki, mire velük és Grandenicus nevű
barátjával, valamint Guarino apáttal titokban elhagyta a
várost és Cuxába távozott, ahol 987-ben halt meg.
988-ban Cuxa hűbérura, Oliba gróf ugyancsak lelki
tanácsot kért Romuáldtól. Ő is engedett a rábeszélésnek,
hogy legyen szerzetes. Mivel vazallusainak ellenállásától
tartottak, Oliba, Guarino, Grandenicus, Marinus és
Romuáld Montecassinóba mentek. Oliba itt szerzetesi
fogadalmat tett, de már két év múlva meghalt. Grandenicus
még harminc éven át élt remeteként a kolostor közelében,
Guarino Jeruzsálembe zarándokolt. Marinus Dél-Itáliába
indult, de hamarosan megölték a fosztogató szaracénok.
Így Romuáld 989-től több évre magára maradt.
Mélységesen megérlelte az a tizenhárom éves képzés,
amelyben Marinustól részesült. Éveken át kereste helyét
Lombardiában és az Appenninekben, miközben szigorú
aszkézisben élt.
Végül Pereumban, a Ravennától tizenöt kilométerre
északnyugatra lévő mocsaras vidéken telepedett le.
Életében először komoly egyházi ügyekbe kellett
beavatkoznia.
1004-ben Romuáld remeteséget alapított Pioggo
közelében, Val di Castróban. Az évek folyamán további
közösségeket és egy apácakonventet csatolt hozzá. Amikor
öt évvel később eljutott hozzá korábbi tanítványa,
Querfurti Bruno halálhíre, elhatározta, hogy ő is megszerzi
a vértanúság koronáját. Húsz kísérővel útra kelt KeletEurópa felé, de kora és gyenge egészsége hamarosan
vállalkozása feladására kényszerítette, és vissza kellett
térnie Itáliába. Újabb vándorévek után Fonte Avellana
közelében telepedett meg. Hét évig maradt ott, és zsoltárkommentárokat írt. Nem sokkal 1023 után Romuáld kis
remeteséget alapított Camaldoliban, Arezzo közelében.
Később ez lett a kamalduli szerzet anyakolostora. Annak a
legendának, amely ezt az alapítást egy Maldolus nevű
nemesnek tulajdonítja, nincs történelmi magva.
Amikor Romuáld halálának közeledtét érezte, visszatért
Val di Castróba. Cellát és oratóriumot épített magának, s
ott halt meg 1027 június 19-én. Öt évvel később még
romlatlan állapotban találták tetemét, s Róma engedélyezte
szentként való tiszteletét. 1481-ben átszállították ereklyéit
Fabrianóba, és 1595-ben VIII. Kelemen pápa az átszállítás
napját, február 7-ét az egész egyház ünnepévé tette. Az új
naptár halála napján üli meg ünnepét. A Romuáld
utasításai szerint élő remetéket később a kamalduli
rendben egyesítették.
részlet: www.katolikus.hu

megújulásáért a Székesegyházból. Mindenkit szeretettel
várunk nemzetünkért való közös imádságra!
▪ Június 21-én, csütörtökön 18:45-től szentségimádás
lesz. Szeretettel várjuk a kedves Híveket!
▪ A Szent László Látogatóközpont tisztelettel hívja és
várja Önt június 22-én 17 órára Boldog Apor Vilmos
vértanú püspök rajzpályázat eredményhirdetésére.
Helyszín: Püspökvár-Toronykilátó, Boldog Apor Vilmos
Emlékkiállítás – Ereklye terem. A díjakat átadja: Veres
András győri megyéspüspök.
▪ Június 23-án, szombaton lesz a Múzeumok Éjszakája
rendezvénysorozat. A Szent László Látogatóközpont
este 7 és 8 órakor rendhagyó tárlatvezetést tart a
Székesegyházban. 21 órakor tárogató zenét hallhatnak a
Püspökvár tornyából Dr. Szabó János és Szabó Balázs
előadásában.
▪ A Kismartoni Egyházmegye szeretettel hívja június
23-án a magyarországi oldal gradistyei horvát híveit is
Szent II. János Pál darázsfalvi látogatásának 30.
évfordulója
alkalmából
megrendezendő
ünnepi
szentmisére.
▪ Jövő vasárnap 17 órától rózsafüzér titokcsere lesz.

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
2018. JÚNIUS 23.
SZENT LÁSZLÓ LÁTOGATÓKÖZPONT
Káptalandomb 13.
10:00-23:30
PÜSPÖKVÁR-TORONYKILÁTÓ
–
Boldog Apor Vilmos Vértanúsága Emlékkiállítás
10:00-23:30 LÁTOGATÓKÖZPONT – „Mindenkinek
mindene…” Apor Vilmos boldoggá avatásának 20.
évfordulójára rendezett kiállítás
10:00-23:30 LÁTOGATÓKÖZPONT „A szentség
rajtunk, mint drága köntös…” Szent László-herma a
Szent László Látogatóközpont kiállítóterében
19:00 és 20:00 GYŐRI NAGYBOLDOGASSZONY
SZÉKESEGYHÁZ – Rendhagyó tárlatvezetés
21:00 Tárogató zene a Püspökvár tornyából Dr. Szabó
János és Szabó Balázs előadásában.
A Püspökvár-Toronykilátó ezen a napon 24:00 óráig tart
nyitva, jegyváltás 23:30 óráig lehetséges.

GONZÁGA SZENT ALAJOS SZERZETES
Alajos (olasz nevén Aluigi, Luigi) 1568. március 9-én
született Castiglione őrgrófja, Ferrante Gonzaga
elsőszülöttjeként, s őt még hét testvére követte. Alajos
még gyermek volt, amikor elhatározta, megőrzi
függetlenségét. A firenzei Angyali Üdvözlettemplomban fogadalmat tett: nem alkalmazkodik
környezetéhez, szabad akar maradni Isten számára.
Tanulmányi éveit súlyos családi bajok zavarták meg.
Apja meghalt, Rudolf a családi tanács által elhatározott
házassági ajánlatot semmibe véve megszöktetett egy
polgári származású leányt, és titokban feleségül vette.
Alajos alig bírta rávenni, hogy vállalja, azaz hozza
nyilvánosságra a megkötött és érvényes házasságot, és
ezzel szüntesse meg a törvénytelen együttélés botrányát.
Eközben Rudolf a mantovai herceggel Solferino
birtoklásáért pereskedett. A viszályt azonban nem
sikerült rendezni. A mantovai herceg anyja azt javasolta,
hogy Alajos legyen a döntőbíró. A rend általános főnöke
elfogadta az ajánlatot. A közvetítés sikere tényleg nem
maradt el, és helyreállt a béke. Ezt követően Alajos
visszatért Rómába, hogy a jezsuita rend központi
tanulmányi intézetében folytassa teológiai tanulmányait.
1590-91 telén éhínség és pestis pusztított Itáliában. A
Római Kollégium növendékei is beálltak az önkéntes
ápolók sorába. Alajos az utcán összeesve talált egy
beteget, akin a pestis minden jele látható volt. Késlekedés
nélkül a vállára vette és a kórházba vitte. A huszonhárom
éves ifjú elkapta a betegséget. Hosszú szenvedés után
1591. június 21-én halt meg.
Tizennégy évvel később boldoggá, 1726. december 31én pedig szentté avatták. Ünnepét 1842-ben vették föl a
római kalendáriumba. XI. Pius 1926-ban nyilvánította a
katolikus ifjúság védőszentjévé.
részlet: www.magyarkurir.hu
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