Plébániai Hírlevél
A Győri Székesegyházi Római Katolikus Plébánia heti hírlevele
VI. évfolyam 250. szám – 2018. július 22. – ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP
HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI
HIRDETÉSEK - (2018. július 22.)
SZENT BRIGITTA
SZÉKESEGYHÁZBAN
(1303–1373)
▪ Július 26-án, csütörtökön, Szent Joakim és Szent Anna
Brigitta oly szorosan hozzátartozik a svéd történelemhez, ünnepén tartjuk a Magyar Ispita-templom búcsúját.
(2018. július 23. - 2018. július 29.)
Hétfő (július 23.)
Szent Brigitta szerzetesnő, Európa
társvédőszentje - Ü
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Kedd (július 24.)
Árpád-házi Szent Kinga szűz - E
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Szerda (július 25.)
Szent Jakab apostol - Ü
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Csütörtök (július 26.)
Szent Joakim és Anna, a Boldogságos
Szűz Mária szülei - E
645 szentmise
800 szentmise (zarándokok)
1725 rózsafüzér (Magyar Ispita-templom)
1800 BÚCSÚI szentmise (Magyar Ispitatemplom) (Magyaros László segédlelkész)
1845 Szentségimádás (Magyar Ispita-templ.)
Este a Székesegyházban nem lesz rózsafüzér,
szentmise és Szentségimádás sem!
Péntek (július 27.)
Szent Charbell Makhlouf áldozópap - e
645 szentmise
1600 esküvő
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Szombat (július 28.)
Szűz Mária szombati emléknapja - e
645 szentmise
1400 esküvő
1700 esküvő
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Vasárnap (július 29.)
ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP
830 szentmise
1000 szentmise
1100 keresztelő
1130 keresztelő
1200 szentmise
1700 rózsafüzér titokcsere
1800 szentmise (Magyaros László atya
búcsúmiséje)

SZENT JOAKIM ÉS SZENT ANNA

Szent Annára és Szent Joakimra, a Boldogságos
Szűz Mária szüleire emlékezünk liturgikus
emléknapjukon, július 26-án. Az újszövetségi
könyvek semmit nem mondanak Szűz Mária
szüleiről, nevüket sem említik. Egy 2. századi
apokrif könyv szerint Mária édesanyját Annának,
édesapját Joakimnak hívták. Az Anna név annyit
jelent: kegyelemmel áldott, a Joakim pedig: Isten
megvigasztal. Szent Anna és Szent Joakim ünnepe a
13–14. században terjedt el Európában, annak az
érdeklődésnek
következményeként,
amellyel
Krisztus emberi természete és emberi valósága felé
fordultak a hívők – ekkor élénkült fel az Üdvözítő
nagyszülei iránti tisztelet is.
részlet: www.magyarkurir.hu

mint Jeanne d'Arc Franciaország vagy Assisi Szent Klára
Itália történetéhez. Ő azonban magányosabb, mint más
országok női szentjei.
Brigitta édesapja legman, azaz „törvénykezési joggal
fölruházott földesúr”, ill. „törvényszéki bíró” volt, s mint
ilyen az egyik tartományban a ting, azaz „legfőbb bíróság”
élén állt. Anyja rokonságban állt Svédország egymást váltó
királyi családjaival. Brigitta gyermekkorára sötét árnyként
borult édesanyja halála: 11 esztendős volt, amikor
édesanyját elvesztette. Míg férjhez nem ment, az egyik
nagynénjénél élt, elszakítva édesapjától és testvéreitől.
Ebben a nehéz időben talált rá először Krisztusra,
aki ,,tudta, mi a szenvedés”. Brigitta hamar fölfogta az
összefüggést az emberi bűn és a megalázódás, valamint a
Krisztusban elnyert kiengesztelődés és a kegyelem között.
Tizenhárom éves korában férjhez adták, jóllehet kolostori
életre vágyott. Házassága első két évében önként vállalt
megtartóztatásban élt - ami részben fiatal korával, részben
korai istenélményeivel magyarázható - majd nyolc
gyermeket adott férjének, Ulf Gudmarssonnak, aki szintén
legmannak volt a fia, és később maga is legman lett. A
háztartást és a gazdaságot (meglehetősen nagy birtokuk
volt) maga Brigitta vezette, s közben nemcsak azt tanulta
meg, mit jelent a ház asszonyának és családanyának lenni,
hanem azt is, hogyan kell mindeközben a maga akaratáról
egészen lemondani. Katalin (Karin) nevű leányuk Brigitta
nyomdokaiba lépett, és azt a kolostori életmódot
választotta, amelyet Brigitta megálmodott.
Férje halála után Brigitta leköltözött Rómába. Háza a
Piazza Farnesén éveken át nyitva állt az északról érkező
zarándokok előtt, kiknek lehetőséget teremtett arra is, hogy
anyanyelvükön gyónhassanak és kapjanak feloldozást.
Mindamellett szívében a kolostori élet eszménye, a
Krisztussal és Máriával való közösség foglalta el a legfőbb
helyet. Sokat fáradozott, hogy Európa uralkodóit kibékítse
egymással, a pápát pedig rábírja, hogy térjen vissza
Avignonból Rómába. De annak érdekében is sokat tett,
hogy a püspökök és papok változtassanak életmódjukon.
Miután 1372-ben elzarándokolt Jeruzsálembe, a
kinyilatkoztatások - amelyeket a Revelation c. könyv 7
kötetében írt le - elérték tetőpontjukat.
Jézus szenvedéseinek leírásakor Brigitta azonosult
Máriával. Nem érte be azzal, hogy honfitársait elvezesse
Isten Anyjához, hanem maga is mintegy anyja lett
Svédországban a kereszténységnek. E téren egy olyan
belső valóságról volt szó, amely a lelki életnek már-már
megfoghatatlan misztikus rétegét érintette.
Gyóntatója és a lánya, Katalin mellette volt, amikor
meghalt. Holttestét oly nagy kegyelettel szállították haza
Svédországba, hogy az már a szentet megillető tisztelet
jelének volt tekinthető.
S mivel egy rendalapító munkája nem fejeződik be a
halálával, hanem továbbfolytatódik az általa alapított
renden belül, amikor Brigitta holttestét Vadstenában örök
nyugalomra helyezték, ez megadta az utolsó indítást
ahhoz, hogy itt kolostor létesüljön. Katalin elhozta az
1370-ben kelt bullát, amelyben V. Orbán pápa meghagyta
Liszköping püspökének, hogy Vadstenában építsen két
kolostort, egyet a nővéreknek, egyet pedig a
paptestvéreknek. Az építkezést 1371-ben kezdték meg,
azon a területen, amelyet még Brigitta ajándékozott
birtokaiból a kettős kolostor számára. 1375-ben Katalin
visszament Rómába, hogy hazája kívánságának
megfelelően kérje édesanyja szentté avatását és a
szabályzat jóváhagyását.
A régi kolostorból csak részek maradtak fenn. De a
templom a régi fényében áll, és tanúskodik építtetőjének,
Brigittának elgondolásairól. Itt nyugszanak Brigitta
hamvai is. Körülötte gyertyák égnek, és a virág sem
hiányzik mellőle soha. Mert Brigitta még ma is nagyon
népszerű egész Svédországban. Minden évben megülik
ünnepnapját.
Brigittát 1391. október 7-én avatták szentté. Ünnepét
1623-ban vették fel a római naptárba, október 7-re. 1628ban Szent Márk pápa miatt október 8-ra, 1969-ben pedig a
halála napjára, július 23-ra helyezték át.
részlet: www.katolikus.hu

17:25-től rózsafüzért imádkozunk. Este 6 órakor
Magyaros László segédlelkész mutat be szentmisét,
melyet 18:45-től szentségimádás követ. Mindenkit
szeretettel várunk erre a szép ünnepre a Magyar Ispitatemplomba! Ezen az estén a Székesegyházban nem lesz
rózsafüzér, szentmise és szentségimádás sem! Szeretettel
kérjük a kedves Híveket, hogy legyenek segítségünkre a
templom takarításában július 25-én, szerda délután 4
órától.
▪ A jegyesoktatások harmadik kurzusának második
alkalmát július 27-én, pénteken este 7 órakor tartjuk.
Találkozunk a Székesegyház főbejáratánál!
▪ Szent Joakim és Szent Anna, Jézus Krisztus nagyszülei
ünnepének hetében, július 28-án és 29-én, szombaton és
vasárnap minden szentmise végén külön áldásban
részesítjük a jelenlévő nagyszülőket! Imádkozzunk
értük!
▪ Július 29-én, vasárnap este a 6 órás szentmisében
búcsúzik a hívektől Magyaros László atya, mivel
augusztus 1-től a mosoni Nepomuki Szent János
Plébánián folytatja segédlelkészi feladatait. A jövő
vasárnapi szentmiséken a prédikációkat László atya
mondja.

SZENT JAKAB

Betszaidában született. Az Egyház hagyományában
az ,,idősebb” nevet kapta, hogy megkülönböztessék a
Szent Fülöppel együtt ünnepelt ,,fiatalabb” Jakabtól,
az ,,Úr testvérétől”. Zebedeus és Szalome fia, Szent János
evangelista bátyja.
Apja mesterségét örökölve halász volt. A 28. év tavaszán
vagy nyarán, amikor Jézus a Genezáreti tó partján járva
kezdte egyenként meghívni apostolait, miután meghívta
Pétert és Andrást, ,,folytatva útját megpillantott két másik
testvért is, Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost.
Éppen hálójukat javították a bárkában apjukkal,
Zebedeussal. Őket is hívta. Rögtön otthagyták a bárkát
apjukkal együtt és nyomába szegődtek” (Mt 4,21.22).
Amikor Heródes Agrippa király 41-42-ben az egyházra
támadt, elsőként Jakabot ölette meg karddal. Ő lett az
első vértanú az apostolok között.
A középkor egyik leghíresebb búcsújáró helye Szent
Jakab sírja volt a spanyolországi Compostellában. A 8.
századtól él az a hagyomány az Egyházban, hogy Jakab
a mai Spanyolországig eljutott missziós útján. Egy
későbbi, 13-14. századi leírás még azt is tudja, hogy
igehirdetésének nem volt sok foganatja, el is veszítette
Jakab a kedvét, s akkor megjelent neki Zaragózában a
Szűzanya és megvigasztalta.
Az évet nem ismerjük, amikor Jakab földi maradványait
Jeruzsálemből Hispániába vitték. A 9. századtól a
hagyomány egyöntetűen vallja, hogy Jakab sírja
Hispániában van. A legenda szerint a feledésbe ment sír
helyét éjszaka csodálatos fény jelölte meg, s a megtalált
sírt 800 óta egyre növekvő tisztelet vette körül. Először
egy kis kápolnát építettek föléje, amit 899-ben III. Alfonz
kibővített, de az arabok 997-ben lerombolták. Magát a
sírt azonban megkímélték. 1075-1128 között épült az a
bazilika, mely lényegében ma is áll. Szent Jakabot ,,Isten
után a legjóságosabb és legerősebb pártfogónak”
tisztelték. Érthető, hogy egész Európából zarándokoltak
sírjához.
részlet: www.katolikus.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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