Plébániai Hírlevél
A Győri Székesegyházi Római Katolikus Plébánia heti hírlevele
VI. évfolyam 251. szám – 2018. július 29. – ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP
HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI
HIRDETÉSEK - (2018. július 29.)
ARANYSZAVÚ SZENT PÉTER
▪ Hálás szívvel köszönjük Magyaros László atyának az
SZÉKESEGYHÁZBAN
(szül.: Imola, 400 körül, † Ravenna, 450 körül)
elmúlt egy évben végzett szolgálatait itt a belvárosban,
(2018. július 30. - 2018. augusztus 5.)
Aranyszavú Szent Péter születésének nem tudjuk a pontos
Hétfő (július 30.)
Aranyszavú (Krizológ) Szent Péter - e
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Kedd (július 31.)
Loyolai Szent Ignác - E
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Szerda (augusztus 1.)
Liguori Szent Alfonz Mária
püspök és egyháztanító - E
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Csütörtök (augusztus 2.)
Vercelli Szent Özséb püspök - e
Eymard Szent Péter Julián áldozópap - e
645 szentmise
1600 zarándokmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
1845 Szentségimádás
Péntek (augusztus 3.)
645 szentmise
1710 rózsafüzér
1745 Jézus Szíve Litánia
1800 szentmise
Szombat (augusztus 4.)
Vianney Szent János Mária áldozópap - E
645 szentmise
800 KÉSZ-mise
830 rózsafüzér
1100 keresztelő
1430 esküvő
1530 esküvő
1630 esküvő
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Vasárnap (augusztus 5.)
ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP
830 szentmise
1000 szentmise
1100 keresztelő
1130 keresztelő
1200 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
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 lakóhely szerinti plébániákon. Akik
Győr- belvárosban laknak, a Székesegyház
sekrestyéjében, vagy a Plébánián, a
Káptalandomb 17. szám alatt tudnak
jelentkezni hivatali időben.

idejét. Valószínű, hogy kevéssel 400 előtt látta meg a
napvilágot, Forum Corneliiben (Imola). A város püspöke,
Cornelius vezette el jó atyaként a papságra. Még 430 előtt
Ravenna püspöke lett.
A nyugat-római császárok a 4. század közepétől főleg
Milánóban
székeltek.
Amint
megkezdődött
a
népvándorlás, a császári udvar nem volt ott biztonságban.
A gótok betörtek a római birodalomba, ezért az akkori
császár,
Honorius
(395-423) miniszterének
és
fővezérének, Stilichónak tanácsára úgy határozott, hogy
székhelyét áthelyezi Ravennába. 404-től tehát itt élt a
császár, mert a várost a szárazföld felől mocsár vette körül,
így könnyen meg lehetett védeni.
Ezzel Aranyszavú Szent Péter a birodalom nyugati
fővárosának lett a püspöke. Ennek messzemenő
következményei lettek. Míg Ravenna 430 körül fővárosi
rangra nem emelkedett, egyszerű püspöki székhely volt,
amelynek létét a 2. századtól lehet kimutatni. De azáltal,
hogy császárváros lett, amint ez ötven évvel korábban
Konstantinápolyban is történt, a ravennai püspök rangját is
emelni kellett. Ennek jegyében Ravenna püspökének joga
lett, hogy a szomszédos egyházmegyék (Faenza, Forli,
Bologna, Modena, Voghenza) püspökeit, akik eddig
Milánóhoz tartoztak, fölszentelje. Ugyanakkor maga
Ravenna továbbra is Róma kötelékében maradt, ez azt
jelentette, hogy a ravennai püspököt csak a pápa
szentelhette föl.
431-ben Kürrhosz püspöke, Teodoretosz, az antiochiai
teológiai iskola vezetője levelében Róma, Milánó,
Aquileia és Ravenna püspökéhez fordult, mert nem volt
megelégedve azzal, hogy az efezusi zsinaton (431)
Máriát ,,Istenszülő”-nek nevezték; ő úgy gondolta, hogy
Máriát legfeljebb ,,Krisztus-szülő”-nek lehet mondani. Ez
már annak volt a jele, hogy Ravenna rangja emelkedett.
427-től folyamatosan Ravennában élt, és hamarosan
megváltoztatta
a
város
arculatát.
Amikor
Konstantinápolyból Ravenna felé hajózott (427), hogy a
nyugat-római birodalom fölött az uralmat átvegye, a
tengeren veszélybe került, fiával, Valentinianusszal és
ennek menyasszonyával, II. Theodosius császár lányával
együtt. Ebben a helyzetben fogadalmat tett, hogy ha
megmenekülnek, templomot épít Ravennában és Szent
János oltalma alá helyezi. Ezt a templomot, amely ma is
áll, Péter püspök szentelte fel; valószínű, hogy az
apszisban eredetileg ott volt a képe is.
Más templomok is épültek Péter püspöksége idején.
Biztosan tudjuk, hogy ő helyezte el a Galla Placidiamauzóleum melletti San Vitale- templom alapkövét;
ugyanígy azt is, hogy Ravenna elővárosában és
kikötőjében (Classis) plébániatemplomot építtetett (ez nem
azonos az ismert Szent Apollinaris-templommal!), anélkül,
hogy ennek az önálló városnak külön püspököt szentelt
volna. De az érseki palota szép kápolnája nem az ő nevéhez
fűződik, hanem egy másik Péter püspökéhez.
Egyébként Péternek Agnellus adta a Chrysologus,
„Aranyszavú” nevet, követve az antiochiai példát, ahol
János papot, a későbbi konstantinápolyi püspököt
ékesszólása miatt Chrysostomus, „Aranyszájú”-nak
nevezték.
Aranyszavú Péternek mintegy 180 beszéde maradt fenn.
Stílusa tömör volt és megfelelt az ókori szónoklás
szabályainak. Nem beszélt tovább, mint egy negyedóráig.
Forró nyári napokon nem beszélt. Nagypénteken pedig
azért hallgatott, ,,mert eltemették a Szót”. Beszédei, mivel
arra törekedett hogy a nép megértse, szemléletesek voltak.
A korabeli ízlésnek megfelelően sok görög szót használt.
A hit és erkölcs tanítása terén kifejtett tevékenységéért
Aranyszavú Pétert 1729-ben az egyháztanítók sorába
emelték. Halálának pontos idejét nem tudjuk. Utolsó
beszédeiben
háborús
veszedelemre,
járványra,
hadifoglyok tömegeire utal. Lehetséges, hogy a hunok
betöréséről (450) beszélt.
A ravennai egyház 9. századi Püspökkönyve szerint Szent
Péter Ravenna mellett nem december 2-án, hanem július
31-én halt meg. Ünnepét 1729-ben vették fel a római
naptárba, december 4-re. 1969-ben áthelyezték július 30ra.
részlet: www.katolikus.hu

aki augusztus 1-től a mosoni Nepomuki Szent János
Plébánián folytatja segédlelkészi feladatait. A Jó Isten
segítse új helyén is László atyát!
▪ Mint ismeretes, augusztus 1-jével érkezik plébániánkra
Vlaj Márk atya Mosonból, hogy a Belvárosi Plébánián
folytassa kápláni szolgálatát. Imádkozzunk érte és
fogadjuk Őt szeretettel! Augusztus 4-én, szombaton este
6 órakor és 5-én, a vasárnapi szentmiséken mutatkozik be
Márk atya.
▪ Augusztus 2-án, csütörtökön 18:45-től szentségimádás
lesz. Szeretettel várjuk a kedves Híveket!
▪ Augusztus 3-án, elsőpénteken 17:45-től a Jézus Szíve
Litániát imádkozzuk.
▪ A jegyesoktatások harmadik kurzusának utolsó
alkalmát augusztus 3-án, pénteken este 6 órakor tartjuk.
Találkozunk a Székesegyház főbejáratánál!
▪ Augusztus 4-én, szombaton reggel 8 órakor tartjuk a
KÉSZ részvételével az engesztelő fatimai szentmisét. A
szentmise után a rózsafüzért imádkozzuk.
▪ Köszönjük mindazok segítségét, akik a Magyar Ispitatemplom takarításában és feldíszítésében segítségünkre
voltak. Isten fizesse meg jótéteményüket!
Szeretettel hívjuk fel kedves Híveink figyelmét a
szentmise, mint leghathatósabb imádság kérésének
lehetőségére! Élő és elhunyt szeretteinkért, születés- és
halálévfordulón, családjaink egységéért, fiataljainkért és
az idős, beteg testvéreinkért, továbbá papi- és szerzetesi
hivatásokért egyaránt kérhetünk szentmise-szándékot.
Itt, a Székesegyházban erre a sekrestyében van lehetőség,
különösen a szentmisék után van erre a legalkalmasabb
idő. Tisztelettel várjuk jelentkezésüket!

LOYOLAI SZENT IGNÁC
Ignác, eredeti nevén Iñigo López de Loyola, 1491-ben
született egy baszk nemesi család sarjaként. Udvari
apródként, később lovagként ambiciózus tervei voltak,
amint későbbi bizalmasai utalnak rá, bátor volt „a
játékban, a nők körüli forgolódásban, a verekedésben és
a hadakozásban. Megkísértette a test, és le is győzte”.
Már Barcelonában fölébredt benne a vágy, hogy néhány
embert maga köré gyűjtsön. Azonban csak Párizsban
sikerült neki közösséget kovácsolnia. Az első társak:
François Xavier, Pierre Favre, Diego Laínez, Simon
Rodrigues, Nicolas Bobadilla, Alfonso Salmerón voltak.
Miután elvégezték nála a lelkigyakorlatokat, arra a
következtetésre jutottak, hogy „teljesen szakítanak a
világgal, és a szegénység és a kereszt útjára lépnek”.
Ideáljuk az apostolok élete volt.
1534. augusztus tizenötödikén közös fogadalommal
pecsételték meg barátságukat Párizsban. Elhatározták,
hogy segítenek a lelkeknek, és elmennek a Szentföldre;
ha azonban egy éven belül nem sikerül oda eljutniuk,
vagy ha nem maradhatnak tartósan Palesztinában, akkor
Rómában felajánlják szolgálataikat a pápának.
Társai egyhangúlag Ignácot választották meg első
generálisuknak.
Ignác jó tíz évig dolgozott a Rendalkotmányon, ami főleg
misztikus imáiból nőtt ki, de a szabályok létrehozásában
szerepe volt a tapasztalatnak, a társaival való
tanácskozásnak,
más
szerzetesrendek
tanulmányozásának és az alapos megfontolásnak is.
Mindemellett a Rend ügyeinek intézése is Ignác vállát
nyomta. A Jézus Társasága gyorsan terjedt Európa szerte;
Indiában és Távol-Keleten az első jezsuiták elkezdték a
missziós munkát. Létrejöttek az első jezsuita
kollégiumok, többek közt a Római Kollégium (a mai
Gergely egyetem).
Ignác betegeskedései mellett is fáradhatatlan volt.
Egyszer maga is megállapította: „Harminc esztendő alatt
akár esett, akár fújt, semmi nem tartott vissza attól, hogy
az Isten szolgálatára tervbe vett munkát órára pontosan el
ne kezdjem”.
1556. július harmincegyedikén véget ért Ignác földi élete.
Titkára azt írta, hogy úgy halt meg, mint bárki más, de
műve, a Jézus Társasága, kb. ezer taggal szilárdan állt.
Ignácot 1622-ben avatták szentté, s ünnepét a következő
évben felvették a római naptárba.
részlet: https://jezsuita.hu/a-rendalapito-loyolai-szent-ignac/
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