Plébániai Hírlevél
A Győri Székesegyházi Római Katolikus Plébánia heti hírlevele
VI. évfolyam 249. szám – 2018. július 15. – ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP
HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI
HIRDETÉSEK - (2018. július 15.)
KÁRMELHEGYI BOLDOGASSZONY
SZÉKESEGYHÁZBAN
Július 16. a Kármelhegyi Boldogasszony ünnepe. A ▪ Július 17-én, kedden este 8 órától a Mária Rádió
(2018. július 16. - 2018. július 22.)
kármeliták védasszonyát egyik karján a Kis Jézust negyedórás élő közvetítést sugároz a magyarság lelki
Hétfő (július 16.)
Kármelhegyi Boldogasszony - e
645 szentmise
1300 temetés (Köztemető)
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Kedd (július 17.)
Szent Zoerárd-András és Benedek remeték - e
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
2000 „Kiáltás” (közös imádkozás, melyet a
Mária Rádió a Székesegyházból élőben
közvetít)
Szerda (július 18.)
Szent Hedvig királynő - E
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Csütörtök (július 19.)
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
1845 Szentségimádás
Péntek (július 20.)
Szent Apollinaris püspök és vértanú - e
645 szentmise
1400 temetés (Révfalu)
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Szombat (július 21.)
Brindisi Szent Lőrinc
áldozópap és egyháztanító - e
Szűz Mária szombati emléknapja - e
645 szentmise
1530 esküvő
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Vasárnap (július 22.)
ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP
830 szentmise
1000 szentmise
1100 keresztelő
1130 keresztelő
1200 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Magyaros László atya július 29-én, vasárnap
az esti 6-os szentmisében búcsúzik a hívektől,
melyre szeretettel vár mindenkit!

SZENT HEDVIG KIRÁLYNŐ
Hedvig 1374 körül született Magyarországon Nagy
Lajos magyar és lengyel király, valamint Erzsébet
boszniai hercegnő harmadik gyermekeként. Hedvig,
bár teste-lelke tiltakozott ellene, beleegyezett a nála
28 évvel idősebb pogány litván fejedelemmel
kötendő házasságba, mert Isten akaratát látta benne.
Hedvig szívén viselte a betegek, árvák, szegények,
elesettek sorsát is. Kórházakat látogatott, betegeket
ápolt, sokat tett a parasztság nyomorának
enyhítéséért.
Köztudott
volt
róla,
hogy
legszívesebben a kereszt előtt imádkozott. Szentség
hírében halt meg 1399-ben. A Wawel-katedrálisban
temették el.
részlet: www.magyarkurir.hu

tartva ábrázolják, másik kezével a skapulárét
nyújtja. A skapuláré gyakran a Kisded kezében is ott
van. Kármelita templomokban és más templomok
mellékoltárain is gyakran látható.
A Szentírás több helyen megemlékezik a Kármel
hegyről, ahol Illés próféta élt és védelmezte a hit
tisztaságát (1Kir 17–19). Az egyházatyák a hegyet
szépsége, termékenysége, ősisége, Illés győzelme
miatt Szűz Mária jelképének látták. A próféta után
sok remete élt a hegyen. Majd a 12. században
rendet alapítottak itt azzal a céllal, hogy a Szűzanya
oltalmában szemlélődő életmódot folytassanak. A
tengerről felszálló felhőben (1Kir 18,44), mely Illés
idejében a megmentő esőt hozta, a Szűzanya
előképét látták. Így jött létre a kármelita rend.
Stock Szent Simon 1251. július 16-án részesült a
skapuláré látomásában. A hagyomány szerint a
Szűzanya angyalok és szentek kíséretében jelent
meg a rendfőnöknek, és átnyújtotta neki a skapuláré
nevű vállruhát azzal az ígérettel, hogy aki viseli,
nem jut a pokolba, és a halálát követő szombaton
kiszabadul a tisztítótűzből. E kiváltságot később a
rendtagokon kívül kiterjesztették minden hívőre, aki
a skapulárét, illetve annak éremváltozatát viseli és a
Kármelhegyi Boldogasszony oltalma alatt a
megfelelő életmódra vállalkozik.
A Kármelhegyi Boldogasszony tiszteletét azok a
szerzetesek hozták magukkal Európába, akik a
szaracénok elől menekülve kényszerültek elhagyni
ősi remeteségüket.
Édesanyjuk, védasszonyuk ünnepét 1376/78-tól ülik
a kármeliták. Pápai jóváhagyást az ünnep
megtartására V. Sixtustól kaptak 1587-ben, majd az
emléknapot XIII. Benedek 1726-ban kiterjesztette
az egész egyházra.
A kármeliták házai ma is az imádság és a lelki
elmélyülés helyei hazánkban és szerte a világon.
Urunk, Istenünk, segítsen minket a Kármelhegyi
Boldogasszonynak, a dicsőséges Szűz Máriának
áldott közbenjárása, hogy oltalmazó kezétől vezetve
eljussunk ahhoz a hegyhez, amely maga Krisztus.
Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön örökké. Ámen.
forrás: Magyar Katolikus Lexikon, www.magyarkurir.hu

A Sarutlan Kármelita Szerzetesrend 1697-ben települt
be
Magyarországra.
Szelepchényi
György
hercegprímás 50.000 forintnyi hagyatéka lehetővé tette
számukra, hogy Győrben a Perger-féle házat, - mely a
várbástyákhoz közel, s a Katonai Építészeti Hivatal
szomszédságában volt - megvásárolják és 1699-ben
ideiglenes kolostorrá alakítsák. Rövidesen elkészült a
végleges rendház teve, az építkezést pedig 1732-ben
fejezték be. A templom alapkövét 1721-ben helyezték
el és 1725-ben szentelték fel. A templom tervező
építésze a kármelita Athanasius testvér volt. Ő vezette
az építkezést és a berendezés tervei is tőle származnak.
Oltárait a szobrokkal együtt Domonkos kármelita
testvér készítette. A főoltár képe Szent István királyt és
Szent Imre herceget ábrázolja, amint hódolnak a Szent
Szűz előtt. A mellékoltárokon a következő ábrázolások
vannak: Szent József halála, Nepomuki Szent János
vértanúsága, Szent Terézia szívsebzése, Keresztes
Szent János megdicsőülése. Az oltárképeket Martino
Altomonte festette. Meg kell még említeni a „sötét
kápolnát”, a Loretto-i ház másolatát, melyben ott van
egy másolata az eredeti Szűz Mária szobornak, amelyik
azóta egy tűzvészben megsemmisült. A győri kármelita
templom hazánk értékes barokk műemléke.
http://www.karmelitarend.hu/gyor-karmelita-templom-es-rendhaz

megújulásáért a Székesegyházból. Mindenkit
szeretettel várunk nemzetünkért való közös
imádságra!
▪ Július 19-én, csütörtökön 18:45-től szentségimádás
lesz. Szeretettel várjuk a kedves Híveket!
▪ A jegyesoktatások harmadik kurzusának első
alkalmát július 20-án, pénteken este 7 órakor tartjuk.
Találkozunk a Székesegyház főbejáratánál!
▪ 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.

BRINDISI SZENT LŐRINC
Giulio Cesare Rossi 1559-ben született a dél-itáliai
Brindisiben. 1575-ben, 16 éves korában lépett be a
kapucinusok rendjébe; a Lőrinc nevet vette fel.
Veronában volt novícius. 1576. március 24-én tett
örökfogadalmat. Rendi tanulmányait a padovai
egyetemen és Velencében végezte. A Szentírás iránti
szeretet valóságos szenvedélyévé lett; kivételes
nyelvkészségével fejből megtanulta héberül és görögül a
Bibliát.
1582. december 18-án szentelték pappá, a rend
teológiatanára és ismert hitszónok lett. 1586-ban
gvárdiánként és novíciusmesterként szolgált. 1589-ben
választották meg a toszkán rendtartomány főnökévé.
1599-ben Prágában volt misszionárius. A protestánsok és
a hatóságok ellenségeskedése és a fenyegető járvány
ellenére nagy hatással dolgozott.
1601. október 24-én, Székesfehérvár visszafoglalásakor,
a csókakői csatában döntő szerepet játszott: ő lelkesítette
a török ellen harcoló keresztény katonákat. Az elfogott
török tisztek azt vallották, hogy Lőrincet 5-6 méter
magasnak látták, amint kereszttel a kezében bátorította a
katonákat. A többszörös túlerővel fölvonuló törökök
legyőzésével
megnyílt
az
út
Székesfehérvár
felszabadításához.
V. Pál pápa 1606-ban visszarendelte Rómába, ahol
három évig szolgált, sikeresen közvetítve békét európai
uralkodók és a főpapok között. 1619-ben halt meg
Lisszabonban, egy diplomáciai küldetés alkalmával.
1783. május 23-án avatták boldoggá. 1881. december 8án XIII. Leó pápa a szentek közé iktatta. Tudományos
munkájáért XXIII. János pápa 1959. március 19-én
egyháztanítóvá avatta.
részlet: www.magyarkurir.hu

EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁS
Köszönjük mindazoknak, akik már rendezték
egyházközségi hozzájárulásukat, ezzel is támogatva
plébániánk és templomunk fenntartását! Az úgynevezett
„egyházi adó” befizetésére mindig van lehetőség a
plébánia hivatali óráiban, vagy a templom bejáratánál
kihelyezett sárga csekken keresztül, mely közvetlen
egyházközségünk számlájára érkezik.
Tisztelettel tájékoztatjuk a kedves Híveket, hogy a Győri
Egyházmegye 2018. évi I. körlevelében hozott 4/2018.
számú rendelete szerint a 2018. évtől az egyházi adó
összege a következőképpen változik:

- nyugdíjasok, keresőképtelenek számára
minimum évi 3.000 Ft/fő,
- keresőképes felnőttek számára minimum évi
5.000 Ft/fő.
Köszönjük adományaikat!
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