Plébániai Hírlevél
A Győri Székesegyházi Római Katolikus Plébánia heti hírlevele
VI. évfolyam 246. szám – 2018. június 24. – KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE
HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI
HIRDETÉSEK - (2018. június 24.)
PROHÁSZKA OTTOKÁR PÜSPÖK
SZÉKESEGYHÁZBAN
▪ Június 26-án, kedden, Szent László király ünnepének
SZENT LÁSZLÓRÓL
előestéjén a herma jelenlétében este 6 órakor szentmise
(2018. június 25. - 2018. július 1.)
Prohászka Ottokár püspök beszédeiből
Hétfő (június 25.)
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Kedd (június 26.)
Alexandriai Szent Cirill püspök és
egyháztanító - e
645 szentmise
1000 szentmise (hittanos diákok)
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
~1845 vesperás
~1900 Palestrina Kórus egyházzenei áhítata
Szerda (június 27.)
Szent László király - Ü
645 szentmise
1000 gyászmise
1100 temetés (Révfalu)
1630 imaóra
1725 rózsafüzér
1800 ÜNNEPI SZENTMISE és
KÖRMENET a Szent László hermával
(Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek)
Csütörtök (június 28.)
Szent Iréneusz püspök és vértanú - E
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
1845 Szentségimádás
Péntek (június 29.)
Szent Péter és Szent Pál apostolok - FÜ
645 szentmise
1130 gyászmise
1300 temetés (Köztemető)
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Szombat (június 30.)
A római egyház első szent vértanúi - e
Szűz Mária szombati emléknapja - e
645 szentmise
1600 esküvő
1700 esküvő
1725 rózsafüzér
1800 szentmise (lengyel Hárfa kórus énekel,
utána egyházzenei áhítatot tartanak)
Vasárnap (július 1.)
ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP
830 szentmise (énekes)
1000 szentmise (énekes)
1100 keresztelő
1130 keresztelő
1200 szentmise (énekes)
1725 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
„Istenünk, ki a mai napon Szent Péter és Szent Pál
apostol ünnepével ajándékoztál meg minket,
kérünk, segítsd Egyházadat, hogy mindenben
kövesse azok tanítását, akik ott álltak
kereszténységünk kezdeténél!”

Magyaros László atya július 29-én,
vasárnap az esti 6-os szentmisében
búcsúzik a hívektől, melyre szeretettel
vár mindenkit!

(Összegyűjtött munkái, XII. 112-114)
A nemzet akkor válik kereszténnyé, amikor eszményeit
keresztelik meg
A magyar kereszténység eszménye Szent László. Benne
virágzott ki jellemző típussá a magyar kereszténység;
benne forrt össze a keresztény szentség a nemzeti
szellemmel. Addig a kereszténység idegen földbe ültetett
fa volt: öntözte azt István könnyeivel, a hithirdetők
keresztvízzel, a vértanúk vérükkel, meg is fogamzott, de
még nem gyökeresedett meg úgy, hogy magába tudta volna
szívni a föld sajátos elemeit, s az elemek szerint színt,
alakot, életet ölteni.
A kereszténység még nem volt magyar.
Szent István a nép apostola volt, hozzá emelte föl a nép
tétovázó tekintetét, s egy szinte érthetetlen szentség
sugárzott feléje. A kereszténység sorsával hullámzott a nép
érzelme s bizalma is iránta, s a pogányság tényleg felütötte
fejét, üstökbe kötötte haját, s vadul tombolva kísérlette
meg többször összetörni István művét. A magyar életet, a
magyar eszményt kellett tehát kereszténnyé tenni, hogy ez
a kereszténnyé lett nemzeti eszmény nyissa meg a nép
szívét a hitnek.
Ez a magyar eszmény Lászlóban lett kereszténnyé és
szentté.
Szent László nem tanít, ő nem apostol, de ő küzd, harcol, s
győz a kereszténységért. A nép hajlamait, harci
hagyományait, bátorságát, vitézségét lépteti be az eddig
inkább csak tűrő, szenvedő, csöndes megadású
kereszténységbe, s ezzel vezeti be az Egyházat a magyar
népéletbe. A népnek ugyanis a hős, a dalia, a vitéz harcos
tetszik. Az ősi dicsőség pogány egén ott ragyogtak a hősök,
a magyar kar, a bátor szív, amelytől egy világ reszketett,
nem szűnt meg lelkesíteni a népet, s eddig ez mind
hiányzott a kereszténységben. Az emberek meg voltak
ugyan keresztelve, de a nép még nem, mert a nemzet akkor
válik kereszténnyé, amikor eszményeit keresztelik meg.
A régi vitézséget Szent László tüntette fel önmagán; e
jellemvonása által szívén ragadta meg a nemzetet,
amelynek öröme és eszménye László lett; dicshimnuszt
zeng a legenda róla, alakjába beleszövődik a nemzeti
lelkesülés minden nagy gondolata s meleg érzelme.
A kereszténység ezentúl már nemzeti életté, a keresztény
király a nép hősévé vált.
László király vallásos, buzgó, szent, de ugyanakkor
Árpádra s Bulcsúra emlékeztet. Életét harcok töltik ki,
küzd német, görög, besenyő, kun ellen, s küzd úgy, ahogy
a magyar szerette s a keresztény korban még meg nem érte.
Vállal magasabb mindenkinél, s ahol bárdja lecsap,
megriad az ellen. A csatákban ő áll elöl, megjelenése a
győzelem biztosítéka s az Isten kegyelmének záloga.
László szent harcos, ezért csodák körítik, bárdjában,
kardjában természetfeletti erő is megnyilatkozik.
Kettéhasadt a sziklabérc, hogy a tátongó örvény elválassza
őt üldözőitől; arany-ezüst értéktelen kővé válik, hogy
vitézeit az ellenség üldözésétől el ne vonja; ő röpíti el a
nyílvesszőt, mely mikor lehullik, megmutatja a dögvész
ellen a Szent László-füvét.
Íme, Szent László dicsőséges alakja rámutat a nemzeti
életben érvényesülő vallásosságra. A vallás élet legyen,
nemzeti élet is legyen.
Gyomláljuk, szántsuk, műveljük Szent László példájára az
élet ez elhanyagolt mezejét. Építsünk templomokat, mint
ő; tiszteljük a római pápában Szent Pétert, mint ő, aki az
Egyház leghatalmasabb titáni harcában, amelyet
függetlenségért és szabadságért vívott, a jognak s az
erkölcsi hatalomnak harcában a nyers hatalom ellen, VII.
Gergely pápa pártján állt. Tehát az egyház
szabadságharcának egyik zászlósa Szent László volt, s így,
ha az újabb történelmi tudomány tagadja is, hogy Szent
Lászlót a keresztesek valamikor fővezérükké választották:
azért ő a keresztért s a kereszténység atyjáért mégis mindig
vitézül síkra szállt.

lesz, melyet követően vesperást imádkozunk, majd a
Palestrina Kórus tart egyházzenei áhítatot.
▪ Június 27-én, szerdán Szent László király ünnepén
16:30-tól imaóra kezdődik, majd 17:25-től a rózsafüzért
imádkozzuk. 17:30-kor a város elöljáróival együtt
megkoszorúzzuk Szent László király szobrát a
Székesegyház mellett, a Látogatóközponttal szemben.
Az ünnepi szentmise este 6 órakor kezdődik, melynek
főcelebránsa Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek
lesz. Ezt követően hagyományos fogadalmi Szent László
körmenet lesz a belváros utcáin.
▪ Június 28-án, csütörtökön 18:45-től szentségimádás
lesz. Szeretettel várjuk a kedves Híveket!
▪ Június 30-án, szombaton az esti 6-os szentmisén a
lengyel Hárfa kórus fog zenei szolgálatot végezni.
Utána egyházzenei áhítatot tartanak.
▪ Jövő vasárnap tartjuk az ún. Péter-fillér gyűjtést,
mellyel az Apostoli Szentszék karitatív tevékenységét
támogatjuk. Hálásan köszönjük a kedves hívek
adományait!
▪ Boldog Apor Vilmos püspök tisztelőinek elsőhétfői
szentmiséjét július 2-án este 6 órai kezdettel Dr. Rédly
Elemér és Péntek József atya mutatja be. A szentmise
végén gyémántmisés áldásban részesítik a híveket. A
szentmise előtt 17:25-től a rózsafüzért imádkozzuk.
▪ Már előre örömmel jelezzük, hogy szeptember 1-jén,
szombaton 10 órai kezdettel Veres András győri
megyéspüspök hálaadó szentmisét mutat be a jubiláló
házaspárok részvételével a Székesegyházban. A
szervezők szeretettel hívják és várják azokat a
házaspárokat, akik szentségi házasságkötésük kerek
évfordulóját ünneplik (5., 10., 15., 20., 25.,...).
Jelentkezni augusztus 6-ig lehet a Győri Egyházmegye
plébániáin. A szentmisét követően a főpásztor vendégül
látja a jubiláló házaspárokat a Püspökvárban.

SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK A GYŐRI
EGYHÁZMEGYÉBEN
(Győr-belváros vonatkozásában)
Veres András megyéspüspök a Győri Egyházmegyében
2018. augusztus 1-jei hatállyal az alábbi változtatásokat
rendelte el.
▪ Bognár István plébánost felkérte Győr-Kisbácsa
plébánia oldallagos ellátására.
▪ Dr. Lukácsi Zoltán rektort felmentette a Győri
Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet rektori
megbízatása alól, és kinevezte Győr-Sziget plébánosává
Győr-Újváros és Győr-Pinnyéd oldallagos ellátásával.
▪ Dr. Martos Levente Balázs atyát felmentette a Győri
Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet prefektusi
megbízatása alól. Dr. Martos Levente Balázs atya
visszatér Szombathelyre, és teológiai tanári feladatköre
mellett a Szombathelyi Egyházmegye felnőttképzési
püspöki referenseként folytatja szolgálatát.
▪ Dr. Reisner Ferenc plébánost felmentette Hegykő,
Hidegség és Fertőhomok lelkipásztori ellátása alól, és
kinevezte a Győri Hittudományi Főiskola és Papnevelő
Intézet rektorává.
▪ Kálmán Imre plébánost felmentette a Soproni Szent
Imre Plébánia lelkipásztori ellátása alól, és kinevezte a
Győri Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet
prefektusává.
▪ Magyaros László segédlelkészt felmentette a Győri
Székesegyházi Plébánia segédlelkészi megbízatása alól,
és kinevezte a Mosonmagyaróvári Nepomuki Szent
János Plébánia (Mosonmagyaróvár II.) segédlelkészévé.
▪ Németh József igazgatót felmentette a Prohászka
Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda
igazgatói megbízatása alól és a Győri Szent Erzsébet
Plébánia lelkipásztori ellátása alól. Kinevezte Hegykő
plébánosává Fertőhomok és Hidegség oldallagos
ellátásával.
▪
Vlaj
Márk
segédlelkészt
felmentette
a
Mosonmagyaróvári Nepomuki Szent János Plébánia
(Mosonmagyaróvár II.) segédlelkészi megbízatása alól,
és kinevezte a Győri Székesegyházi Plébánia
segédlelkészévé.
Győri Egyházmegye Sajtóirodája
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