Plébániai Hírlevél
A Győri Székesegyházi Római Katolikus Plébánia heti hírlevele
VI. évfolyam 248. szám – 2018. július 8. – ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP
HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI
HIRDETÉSEK - (2018. július 8.)
ZHAO RONG SZENT ÁGOSTON
SZÉKESEGYHÁZBAN
▪
Július
12-én, csütörtökön 18:45-től szentségimádás
ÁLDOZÓPAP ÉS TÁRSAI
(2018. július 9. - 2018. július 15.)
Közel harmincezer vértanúról tudunk, akik keresztény lesz. Szeretettel várjuk a kedves Híveket!
Hétfő (július 9.)
Zhao Rong Szent Ágoston áldozópap és társai - e

645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Kedd (július 10.)
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Szerda (július 11.)
Szent Benedek apát, Európa fővédőszentje - Ü

645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Csütörtök (július 12.)
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
1845 Szentségimádás
Péntek (július 13.)
Szent Henrik - e

645 szentmise
1130 rózsafüzér
1200 Fatimai szentmise (Horváth István
mocsai plébános)
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Szombat (július 14.)
Lelliszi Szent Kamill áldozópap - e
Szűz Mária szombati emléknapja - e

645 szentmise
1500 esküvő
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Vasárnap (július 15.)
ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP

830 szentmise
1000 szentmise
1100 keresztelő
1130 keresztelő
1200 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise

MOLNÁR JÁNOS FESTŐ- ÉS
GRAFIKUSMŰVÉSZ
KIÁLLÍTÁSA NYÍLIK
A Szent László Látogatóközpont tisztelettel
meghívja Önt és Kísérőjét Molnár János festőés grafikusművész „Jó hír” című kiállításának
megnyitójára.
Köszöntőt mond: Dr. Cseh Sándor, a Győri
Egyházmegye
Püspöki
Vagyonkezelő
igazgatója. A kiállítást megnyitja: Székely
Zoltán, művészettörténész, a Hansági
Múzeum igazgatója.
Időpont: 2018. július 13. (péntek) 17 óra
Helyszín: Győr, Gutenberg tér 2.
A tárlat 2018. augusztus 13-ig tekinthető meg,
naponta 10:00 és 18:00 óra között.
Magyaros László atya július 29-én, vasárnap
az esti 6-os szentmisében búcsúzik a hívektől,
melyre szeretettel vár mindenkit!

hitük miatt haltak meg Kínában. Nemcsak a katolikus, de
az ortodox és a protestáns egyházak tagjai közül is sokan
adták életüket Jézus Krisztusért.
A XVII. század közepétől a kínai keresztényeket számos
alkalommal üldözték. Az első misszionáriusok által
alapított fiatal katolikus egyházat a Csing-dinasztia –
amely 1644-ben került hatalomra – törvényen kívül
helyezte. A kereszténységet a különböző helyi
természetvallásokkal együtt „szektáknak és sötét
tanoknak” nyilvánították. A legtöbben elmenekültek, de a
Krisztus-hit kisebb területeken fennmaradt, elsősorban
azoknak a bátor misszionáriusoknak köszönhetően, akik a
tilalom ellenére bemerészkedtek a kontinentális Kína
területére.
A történelem folyamán hol erősödött, hol enyhült az
üldözés. Néhány császár engedélyezte a keresztény
vallásgyakorlást, mások viszont kegyetlenül üldözték. A
XIX. században két újabb tiltó rendeletet adtak ki a
kereszténység ellen, 1805-ben és 1811-ben. A kínai
származású keresztényeket többnyire száműzetésre ítélték,
az európai hithirdetőket pedig főként halálbüntetésre.
Kína az első ópiumháború (1839–1842) után kénytelen
volt feladni elzárkózó politikáját. A következő
évtizedekben a külföldiek jelentős hatalomhoz jutottak az
országban, viszont mindinkább kivívták maguk ellen a
helyiek haragját, hiszen kizsákmányolták az erőforrásokat,
ópiumot vittek az országba, nem tisztelték a helyi
vallásokat és tradíciókat, és egy sor egyenlőtlen szerződést
kényszerítettek a kínaiakra. A misszionáriusok immár
szabadon munkálkodhattak az országban, de a külföldi
elnyomással szembeni ellenállás a kereszténységre is
kiterjedt.
Az európaiak és a helyiek között növekvő feszültség
hatására
1900-ban
kirobbant
az
úgynevezett
bokszerlázadás. A megmozdulást a kínai császár özvegye
is támogatta. A felkelők tönkretették a vasúti és a
távíróvonalakat, megtámadták a külföldi helyőrségeket,
követségeket és missziókat. Megöltek több ezer
keresztényt, akár kínai, akár külföldi volt, és minden
idegen fejére vérdíjat tűztek ki. A legtöbb kínai vértanú a
bokszerlázadás áldozata volt: köztük püspökök, papok,
szerzetesek, de a többségük világi hívő volt, családapák,
anyák és gyerekek. Hősies helytállásuk ma is erőt ad az
elnyomásban élő kínai egyháznak.
2000-ben II. János Pál pápa százhúsz kínai vértanút avatott
szentté. Zhao Rong Ágoston volt az első kínai származású
pap, aki mártírhalált halt. 1746 körül született. A császári
hadseregben szolgált, de látva az üldözést szenvedő
keresztények állhatatosságát, kíváncsi lett az idegen
vallásra. Megtért, és a papi hivatást választotta. Az
evangélium megvallásáért és hirdetéséért letartóztatták,
majd Csengtuban, 1815. január 27-én kegyetlen kínzások
után kivégezték.
www.ujember.hu - Szalontai Anikó (2014)

SZENT BENEDEK APÁT
Szent Benedek (kb. 470-547) életéről meglehetősen
keveset tudunk. Halála után 40-50 évvel azonban (még elő
tanúk elbeszélése nyomán) Nagy Szent Gergely pápa a
Dialógusok című művének második részében megírta
életét. Ez azonban, a szerző szándéka szerint, a Benedek
életéhez kapcsolódó kis történetek, csodák sorozata.
Gergely pápa igazában azt akarja olvasói tudtára adni,
hogy hőse, Benedek — „neve és kegyelem szerint Áldott”
(ezt jelenti a Benedictus név is) -, a Lélek mindenféle
adományát megkapta. Életrajzi adatként azonban ebből az
elbeszélés-sorozatból is világos: a szabin hegyek között
fekvő kisvárosból, Nursiából (ma: Norcia) származott,
Rómában tanult, de tanulmányai befejezése előtt megundorodva az ottani erkölcstelen élettől - visszavonult,
először Enfidébe (ma: Affide), majd tovább az Anio
folyócska völgyében Sublacumba (ma: Subiaco). Itt
éveken át remetéskedett, majd tanítványokat gyűjtött egy
kis monostorba. Később - a hagyomány szerint 529-ben innen is tovább ment, és végleg a Cassinum hegyen (ma:
Monte Cassino) telepedett le, és ott alapította meg
tulajdonképpen monostorát. Ennek a közösségnek írta
szabálykönyvét, a Regulát. A keresztény Nyugat számára
a benedeki Regulát követő szerzetesek, a bencések
teremtették meg a szerzetességet.
www.bences.hu

▪ Július 13-án, pénteken délben lesz a fatimai szentmise,
melyet Horváth István mocsai plébános mutat be. A
szentmise előtt 11:30-tól a rózsafüzért imádkozzuk.
▪ A nádorvárosi Szent Kamillus templom búcsúját
Szent Kamill ünnepén, július 14-én, szombaton tartják.
Reggel 8 órakor szentmise, majd egész napos
szentségimádás kezdődik. Este 6 órakor ünnepi
szentmise lesz, melynek keretében kiszolgáltatják a
betegek szentségét. Az ünnepi szentmisét Dr. Martos
Levente Balázs atya, szemináriumi prefektus úr mutatja
be. További információkat a hirdetőtáblán olvashatnak!
Szeretettel hívják és várják a híveket!
▪ Július 17-én, kedden este 8 órától a Mária Rádió
negyedórás élő közvetítést sugároz a magyarság lelki
megújulásáért a Székesegyházból. Mindenkit szeretettel
várunk nemzetünkért való közös imádságra!
▪ 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., 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.
▪ Mindazoknak, akik nyári szabadságukat kezdik vagy
épp itt Győrött töltik, de az itthon maradóknak is Jézus
szavaival kívánunk testi-lelki feltöltődést: „Jöjjetek
hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok és terhek alatt
görnyedtek: én felüdítlek titeket...bennem nyugalmat
talál lelketek” (Mt 11,28-29)

LELLISZI SZENT KAMILL
A betegek és haldoklók védőszentjeként ismert Lellisi
Kamill az 1550-es szentév pünkösd vasárnapján
született. 25 éves koráig kicsapongó életet él, zsoldos
katonaként keresi kenyerét, majd miután összes pénzét
elkártyázza, koldulni kezd. Végül a kapucinus
szerzeteseknél kap munkát, építkezésen kell követ
hordania. Ám fekélyes seb keletkezik a lábán, amit egy
római hospitályban igyekszik gyógyíttatni - csekély
sikerrel. Az akkori egészségügyi ellátás mai szemmel
elképzelhetetlen higiéniai viszonyok között zajlik, a
súlyos betegeket egyszerűen kidobják a kórházból, az
ápolók maguk is beteg emberek. Kamill élete 180 fokos
fordulatot vesz, amikor egy szerzetessel való találkozása
után megtér és egyetlen célja a betegek ápolása és
gyógyítása lesz, akikben Krisztust látja. Megalapítja a
betegeket szolgálók rendjét, amelyet 1586-ban V. Sixtus
pápa hivatalosan is elismer. Kamill a szerzetesi hármas
fogadalom mellé egy negyediket is fölvesz: a betegek
állandó testi és lelki ellátását, olyannyira, hogy az
elesettek iránti irgalmasság jegyében kijelenti: „Ha már
nem találunk szegényeket a világon, el kell mennünk és
a föld alól is előkeríteni őket, hogy a javukat szolgáljuk
és szeressük őket.” Lellisi Szent Kamill súlyos
betegségével mit sem törődve hal meg 1614-ben. 132
évvel később XIV. Benedek pápa szentté avatja, majd
XIII. Leó pápa a betegek védőszentjévé nyilvánítja. XI.
Pius az ápolók, míg VI. Pál pápa az olasz katonai
egészségügyi ellátás védőszentjének is megteszi Lellisi
Szent Kamillt. Az általa alapított betegeket szolgáló
kongregációnak szerte a világon jelenleg mintegy 1100
tagja van, 113 kórházat és 153 beteggondozó házat
tartanak fönn, amelyekben több mint 16 ezer világi ápoló
segítségével látnak el évi kb. 100 ezer beteget. A
kamilliánusok
családjához
tartozó
szerzetesek,
szerzetesnők és harmadrendiek száma eléri a hétezret.
Megkülönböztető jelük a ruhájukra és köpenyükre varrt
vörös kereszt, amely a Krisztus vére általi megváltás
jelképe.
www.magyarkurir.hu
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