Plébániai Hírlevél
A Győri Székesegyházi Római Katolikus Plébánia heti hírlevele
VI. évfolyam 247. szám – 2018. július 1. – ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP
HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI
HIRDETÉSEK - (2018. július 1.)
SARLÓS BOLDOGASSZONY
▪ Boldog Apor Vilmos püspök tisztelőinek
SZÉKESEGYHÁZBAN
ÜNNEPE
elsőhétfői szentmiséjét holnap este 6 órai kezdettel
(2018. július 2. - 2018. július 8.)
Magyarországon hagyományosan július 2-án ünnepeljük
Hétfő (július 2.)

Szűz Mária látogatása Erzsébetnél - Ü
/Sarlós Boldogasszony/
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 Apor mise (Dr. Rédly Elemér)
Kedd (július 3.)

Szent Tamás apostol - Ü
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Szerda (július 4.)
Portugáliai Szent Erzsébet - e
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Csütörtök (július 5.)

Zaccaria Szent Antal
Mária áldozópap - e
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
1845 Szentségimádás
Péntek (július 6.)

Goretti Szent Mária szűz és vértanú - e
645 szentmise
1710 rózsafüzér
1745 Jézus Szíve Litánia
1800 szentmise
Szombat (július 7.)

Szűz Mária szombati emléknapja - e
645 szentmise
800 KÉSZ mise
830 rózsafüzér
1100 esküvő
1600 esküvő
1700 esküvő
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Vasárnap (július 8.)

ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP
830 szentmise (énekes)
1000 szentmise (énekes)
1100 keresztelő
1130 keresztelő
1200 szentmise (énekes) (Solymári Szokolay
Bálint nőikar énekel)
1725 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes) (Bogisich Ferenc
atya gyémántmiséje)

„Mindenható Istenünk, kérünk, add,
hogy örömmel üljük meg Szent Tamás
apostol ünnepét, és benne közbenjáróra
találva, a hit által életünk legyen
Fiadban, Jézus Krisztusban, akit ő
Urának vallott.”
Magyaros László atya július 29-én,
vasárnap az esti 6-os szentmisében
búcsúzik a hívektől, melyre szeretettel
vár mindenkit!

Szűz Mária látogatását Erzsébetnél. Az aratási munkálatok
miatt Sarlós Boldogasszony az ünnep népies neve.
Mária az angyali üdvözlet alkalmával Gábriel főangyaltól
tudta meg, hogy idős rokona, Erzsébet, Keresztelő Szent
János leendő anyja már hat hónapja gyermeket vár.
Azonnal útra kelt, hogy a nehéz napokban segítségére
lehessen.
Ehhez a látogatáshoz kapcsolódik Mária csodaszép
hálaéneke, a Magnificat.
„Lelkem magasztalja az Urat és szívem ujjong megváltó
Istenemben, mert rátekintett szolgálója alázatosságára.
Íme, mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedék,
mert nagyot tett velem a Hatalmas, és Szent az ő neve.
Irgalma nemzedékről nemzedékre az istenfélőkkel marad.
Karja bizonyságot tett hatalmáról: szétszórta a szívük
szándékában gőgösöket, letaszította trónjukról a
hatalmasokat, az alázatosakat pedig fölemelte. Az éhezőket
javakkal töltötte el, de a gazdagokat üres kézzel küldte el.
Gondjába vette szolgáját, Izraelt, megemlékezve
irgalmáról, amelyet atyáinknak, Ábrahámnak és utódainak
örökre megígért.” (Lk 1,46-55)
Sarlós Boldogasszony aránylag kései Mária-ünnep. A
ferencesek kezdték ünnepelni és terjeszteni a 13. század
folyamán július 2-án, a Keresztelő Szent János
születésének nyolcadát követő napon. Az egész egyházra
VI. Orbán pápa terjesztette ki, majd IX. Bonifác 1389-ben
vigíliával és nyolcaddal egészítette ki. IX. Pius az ünnepet
május 31-re helyezte, a világegyház ma is ezen a napon üli
meg.
Magyarországon a 15. századtól vált Sarlós
Boldogasszony tiszteltté, majd a barokk időkben
teljesedett ki.
Sarlós Boldogasszony áldott állapotában a várandós
édesanyák oltalma.
Az ünnep jellegzetes magyar neve – Sarlós Boldogasszony
– nem függ össze az eredeti egyházi elnevezéssel: Szűz
Mária látogatása Erzsébetnél, hanem az aratás kezdetére
utal.
Az aratás a parasztember életében és munkájában a
legnagyobb események egyike volt, amelyre még a
gépesített munkatechnika korszakában is bizonyos
áhítattal és komolysággal készült. Az élet, vagyis a
mindennapi kenyér Isten ajándéka. A Miatyánkban is ezért
könyörögnek a hívek.
„Mindenható, örök Isten, a te sugallatodra indult útnak a
Boldogságos Szűz Mária, hogy szent Fiadat méhében
hordozva, Erzsébetet meglátogassa. Add, hogy a Szentlélek
indításait hűségesen kövessük, és Máriával együtt mindig
magasztaljunk téged. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad
által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké.”
www.magyarkurir.hu

MAGYAR SZENTEK NYOMÁBAN
JÁRTAK A GYŐRI HITTANOSOK
A Győri Székesegyházi Plébániához tartozó iskolákban
tanuló hittanosok zarándoklatára június 12-én került sor.
Ezúttal Székesfehérvárra látogattak el a diákok Magyaros
László győr-belvárosi segédlelkész vezetésével. A
megérkezést követően a Nepomuki Szent János ciszterci
templomban szentmisét celebrált Magyaros László atya,
majd Brückner Ákos Előd ciszterci szerzetes bemutatta a
templom történetét a zarándokok számára. Ezt követően a
győri hittanosok látogatást tettek az egykori koronázó
templomnál és a székesfehérvári püspöki palotában,
valamint megtekintették a Székesfehérvári Egyházmegyei
Múzeum Föld és ég között című kiállítását, amelynek
középpontjában az Istent kereső ember áll. A hittanosok az
egynapos program során a székesfehérvári Óramúzeum
gyűjteményével, illetve a magyar történelem nagy alakjait
megjelenítő szabadtéri órajátékkal is megismerkedhettek.
Győri Székesegyházi Plébánia

Fotókat az alábbi weblapon találnak:
http://gyor.egyhazmegye.hu/hirek/5273/magyar-szenteknyomaban-jartak-a-gyori-hittanosok

Dr. Rédly Elemér atya mutatja be. A szentmise
végén gyémántmisés áldásban részesíti a híveket.
A szentmise előtt 17:25-től a rózsafüzért
imádkozzuk.
▪
Július
5-én,
csütörtökön
18:45-től
szentségimádás lesz. Szeretettel várjuk a kedves
Híveket!
▪ Július 6-án, pénteken 17:45-től a Jézus Szíve
Litániát imádkozzuk.
▪ Július 7-én, szombaton reggel 8 órakor tartjuk a
KÉSZ részvételével az engesztelő fatimai
szentmisét. A szentmise után a rózsafüzért
imádkozzuk.
▪ Július 8-án, vasárnap a déli szentmisén zenei
szolgálatot végez a solymári Szokolay Bálint
nőikar.
Ezen a vasárnap estén 6 órakor tartja Bogisich
Ferenc atya gyémántmiséjét a Székesegyházban.
▪ Már előre örömmel jelezzük, hogy szeptember 1jén, 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., stb). A szentmisét követően a
főpásztor vendégül látja a jubiláló házaspárokat a
Püspökvárban. Jelentkezni augusztus 6-ig lehet a
Győri Egyházmegye plébániáin. Akik a belvárosi
templomok valamelyikében kötöttek házasságot, a
Székesegyház sekrestyéjében, vagy a Plébánián, a
Káptalandomb 17. szám alatt tudnak jelentkezni.

SZENT TAMÁS APOSTOL
A 2. századból való apokrif irat, a Tamás-akták arról
tudósít, hogy az apostol Indiában hirdette az
evangéliumot. Előadásmódjában sok a legendás elem és
az allegória. Az mégis hitelt érdemlően kirajzolódik
belőle, hogy Tamás különösen hű volt az Úrtól kapott
küldetés teljesítésében: „Hirdessétek az evangéliumot
egészen a föld végső határáig!”
India északi részén is hirdette Tamás az evangéliumot.
Főleg az istenfélő asszonyok hallgatták szívesen. Nagy
hatással volt rájuk Tamás képekben gazdag beszéde, mert
sok mindenhez hasonlította az Isten szavát: olyan, mint
valami szemkenőcs, amitől lelkünk szeme látóvá válik;
olyan, mint az orvosság, amelytől akaratunk megtisztul a
bűnös vágyaktól; olyan, mint a sebtapasz, amelytől
begyógyulnak bűneink okozta sebeink; olyan, mint az
étel, mert isteni szeretettel táplál bennünket.
A férfiak megharagudtak hitük miatt az asszonyokra,
akik közt egy királynő is volt, és a király elé hurcolták az
apostolt, s különféle kínzásoknak vetettek alá. Szent
Tamásnak azonban nem lett semmi baja az izzó
vaslemezen, mert Isten hűs forrást fakasztott; a tüzes
kemencében is hűs szellő lengedezett, amikor
belevetették. Végül arra akarták Tamást kényszeríteni,
hogy egy ércbálvány előtt mutasson be áldozatot. Ő
letérdelt, és ezt mondta: „Imádlak, Jézus Krisztus!”
Ebben a pillanatban elolvadt a bálvány, mintha csak
viaszból lett volna. A szentély papja azt gondolta, hogy
bosszút kell állnia istene nevében, ezért kardjával
átszúrta az apostolt.
A hívők - a hagyomány szerint azoknak a Tamáskeresztényeknek az ősei, akik Indiában még ma is élnek
- eltemették Tamás holttestét. Később a szír keresztények
engedélyt kértek rá, hogy ereklyéit a maguk városába,
Edesszába vihessék, azzal az indoklással, hogy nekik
levelük van Krisztustól, amelyben az olvasható, hogy ők
Szent Tamás különös oltalma alatt állnak. Valahányszor
Edesszát ellenség fenyegette, lakói a város kapuja elé
állítottak egy gyermeket, hogy olvassa fel ezt a levelet.
Erre az ellenség minden alkalommal elvonult.
részlet: www.katolikus.hu
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