Plébániai Hírlevél
A Győri Székesegyházi Római Katolikus Plébánia heti hírlevele
VI. évfolyam 252. szám – 2018. augusztus 5. – ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP
HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI
HIRDETÉSEK - (2018. augusztus 5.)
HIVATALI SZÜNET
▪ Mint ismeretes, augusztus 1-jével érkezett
SZÉKESEGYHÁZBAN
Augusztus 6-tól (hétfő) augusztus 12-ig (vasárnap)
(2018. augusztus 6. - 2018. augusztus 12.) a Győri Székesegyházi Plébánián az ügyfélfogadás plébániánkra Vlaj Márk atya Mosonból, hogy a
Hétfő (augusztus 6.)
URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA - Ü

645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 Apor mise (Péntek József atya)
Kedd (augusztus 7.)
Szent II. Szixtusz pápa és társai vértanúk - e
Szent Kajetán áldozópap - e

645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Szerda (augusztus 8.)
Szent Domonkos áldozópap - E

645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Csütörtök (augusztus 9.)
A keresztről nevezett Szent Terézia Benedikta
(Edith Stein) szűz és vértanú, Európa
társvédőszentje - Ü

645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
1845 Szentségimádás
Péntek (augusztus 10.)
Szent Lőrinc diakónus és vértanú - Ü

645 szentmise
1630 nászmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Szombat (augusztus 11.)
Szent Klára szűz - E

645 szentmise
1000 keresztelő
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Vasárnap (augusztus 12.)
ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP

830 szentmise
1000 szentmise
1100 keresztelő
1130 keresztelő
1200 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise (Bogisich Ferenc gyémántmiséje)

SZENT KLÁRA
1210-ben hallotta Assisi Szent Ferencet prédikálni a dóm
mellett. Szent Ferenchez fordult tanácsért, hogy mit kell
tennie, aki azt tanácsolta, hogy virágvasárnap ünnepi
öltözékben menjen a székesegyházba misére. A püspök, akit
értesítettek Klára tervéről, egy megszentelt pálmaágat adott
Klárának, jelezve ezzel, hogy hozzájárul kolostorba
vonulásához. Klára tudta, hogy családja ellenezni fogja
tervét, ezért megszökött. Letette minden ékességét és
magára öltötte a bűnbánók szürke ruháját, fátylát és
derekára kötötte a bűnbánat kötelét. A rokonok azonban
akár erőszakkal is vissza akarták vinni Klárát a városba.
Hogy elkerülje rokonai további zaklatását, a San Agnelokolostorba menekült, ahova húga, Ágnes is követte. Ferenc
úgy határozott, hogy az Assisi melletti San Damianokápolna mellett telepíti le őket, itt alakult meg a ferences
apácák első kolostora, melynek egészen haláláig Klára volt
a lelki anyja. 1244-től ágyban fekvő beteg volt. IV. Ince
pápa két alkalommal is felkereste. Amikor Klára 1253-ban
meghalt, a pápa bíborosaival együtt eljött a temetésére.
Assisi Szent Klárát 1255. augusztus 15-én avatták szentté.
Ünnepét azonnal felvették a római naptárba, augusztus 12.
napjára. 1969-től augusztus 11-én ünnepeljük.
részlet:
http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/assisi_szent_klara

SZÜNETEL!
Sürgős esetben (pl. temetés, betegellátás) a
sekrestye telefonszámát szíveskedjék hívni: 30/3206266, vagy a Bazilika sekrestyéjében érdeklődjön!
Első hivatali óra: augusztus 13. (hétfő) 9 óra. Szíves
megértésüket köszönjük!

URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA
Jézus megdicsőülésének helye a régi hagyomány szerint a
galileai Tábor-hegy volt. A csoda színhelyén még az arab
hódítás előtt három bazilika épült. Felszentelésük napja,
augusztus 6. lett Urunk színeváltozásának (latinul:
transfiguratio) ünnepe.
E napon Jézus emberi testében, még a feltámadás előtt való
isteni dicsőségének felragyogását ünnepeljük. Az esemény
a Tábor hegyén történt, a Szentírás a színeváltozást nem
Jézus Krisztus misztikus élményeként, hanem a
tanítványoknak adott kinyilatkoztatásként írja le (Mk 9,2–
7; Mt 17,1–9; Lk 9,28–36; 2Pt 1,16–18). Hatására
megvilágosodott az apostolok számára Jézus rejtett isteni
méltósága.
A színeváltozás fontos mozzanatai: a ragyogó fény, a
felhő, Mózes és Illés megjelenése, az Atya szózata. A felhő
az Ószövetségben is Isten jelenlétének szimbóluma, az
Atya szózata a felhőből Jézus megkeresztelkedésére
emlékeztet. Mózes és Illés megjelenése is Jézus Krisztus
messiási igazolása: ők képviselik a „törvényt és a
prófétákat”, tehát az egész ószövetségi tanítást és
jövendölést. Krisztus arcának ragyogása és ruhájának
fehérsége emlékeztet arra, hogy földi alakja ellenére is égi
lény (Dán 7,9; 10,5; ApCsel 1,20; Jel 3,4), sőt arra, hogy ő
az Emberfia, aki égi magasságokba emelkedik (Dán 7,13).
Az ünnepet az Érdy-kódexben Úr színe változatja, a
Müncheni-kódex naptárában Úrnak megváltozása, illetve
Jézus táborhegyi színváltozásának ünnepe néven említik.
A keleti egyház már az 5. században megülte, és
karácsony, húsvét, pünkösd után ezt az ünnepet tekinti a
legszentebbnek.
A nyugati egyházban az első ezredforduló közeledtével
kezdték számon tartani, összefüggésben Krisztus 1000-re
várt visszatértével. Hivatalos ünneppé III. Calixtus pápa
emelte annak emlékére, hogy Hunyadi János a keresztes
hadat toborzó Kapisztrán Szent János segítségével 1456ban felszabadította a török ostrom alól Nándorfehérvárt, az
akkori Magyarország déli végvárát. A két időpont
egybeesése azzal magyarázható, hogy az 1456. július 22-ei
győzelem híre két héttel később, épp augusztus 6-án
érkezett a pápai udvarba.
www.magyarkurir.hu

SZENT DOMONKOS ÁLDOZÓPAP
Domonkos Domingo de Guzman néven született
Spanyolországban, Caleruega városában 1170 körül. Szülei
egyik nagybátyjához, Gumiel de Izán település esperesplébánosához küldték, hogy ott kapja meg az alapvető iskolázást,
és vezessék be őt a templomi szolgálatba. 1190-ben a palenciai
székesegyház iskolájába került, majd teológiát tanult négy évig.
Tanulmányai befejeztével Martin de Bazá püspök szentelte
pappá, és felvette a szerzetesi fegyelemben élő kanonokok
sorába. 1201-ben Domonkos alperjel lett.
Domonkos és társai úgy döntöttek, hogy az ágostonos regulát
tekintik életük alapszabályának, és azt egészítik ki sajátos
céljuknak megfelelően. 1216-ban megkapták a Szent Romanuskápolnát, és megkezdték a szerzetesi életet. A templom mellé
lakószárnyat építettek, majd III. Honorius pápától megérkezett a
jóváhagyás is.
A rendben az volt az újdonság, hogy felszentelt papok szerzetesi
fogadalom szerint élnek, és teljesen a tanulásnak, a prédikálásnak
és a lelkek mentésének szentelik magukat. Domonkos 1221.
augusztus 6-án halt meg. A bolognai Szent Miklós-templom
szentélyében temették el. A temetésen részt vett Hugolino
bíboros is, aki miután IX. Gergely néven pápa lett, 1234. július
3-án szentté avatta Domonkost. Ünnepét azonnal felvették a
római naptárba, augusztus 5-ére. Havas Boldogasszony
napjának bevezetésekor, 1568-ban augusztus 4-ére helyezték.
1969-től augusztus 8-án emlékezik rá az egyház.
részlet: www.magyarkurir.hu

Belvárosi Plébánián folytassa kápláni szolgálatát. Isten
hozta, szolgálatához Isten kegyelmét kérjük és
imádkozzunk érte!
▪ Boldog Apor Vilmos püspök tisztelőinek elsőhétfői
szentmiséjét holnap, Urunk színeváltozásának napján
este 6 órai kezdettel Péntek József atya mutatja be. A
szentmise végén gyémántmisés áldásban részesíti a
híveket. A szentmise előtt 17:25-től a rózsafüzért
imádkozzuk.
▪ Augusztus 9-én, csütörtökön 18:45-től szentségimádás
lesz. Szeretettel várjuk a kedves Híveket!
▪ Augusztus 12-én, vasárnap az esti 6-os szentmisét
Bogisich Ferenc atya mondja, melynek végén
gyémántmisés áldásban részesíti a jelenlévő híveket.
▪ Augusztus 13-án, hétfőn 12 órakor lesz a fatimai
szentmise, melyet Pete Polgár Máté, a Brenner János
Nevelési Központ lelkésze mutat be. A szentmise előtt
11:30-tól a rózsafüzért imádkozzuk.
▪ 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 10ig lehet a Győri Egyházmegye lakóhely szerint illetékes
plébániáin. Akik a belvárosban laknak, a Székesegyház
sekrestyéjében, vagy a Plébánián, a Káptalandomb 17.
szám alatt tudnak jelentkezni hivatali időben.
▪ Ugyancsak augusztus 1-től a Győri Székesegyházi
Plébánia látja el a győr-kisbácsai Nagyboldogasszony
Plébániát is. Kérjük a kedves Hívek imádságát
megnövekedett feladataink ellátásához!
▪ Jövő héten, augusztus 6. és 12. között a Győri
Székesegyházi Plébánia hivatali szünetet tart. Sürgős
esetben, például temetés, vagy betegellátás kapcsán a
Székesegyház
sekrestyéjében
érdeklődjenek.
Megértésüket köszönjük!

SZENT LŐRINC
Lőrinc mint diákonus különösen gondot viselt a
szegényekre és a betegekre. Mivel fődiákonus volt,
másik hat társának munkáját is ő irányította. Maga is
mosta a szegények lábát, és rendszeresen osztott közöttük
alamizsnát. Legendája elmondja, hogy sok beteget
gyógyított meg csodálatos módon, és vakok szeme
világát is visszaadta.
Mikor letartóztatták, a bíró első kérdése az Egyház
kincseire vonatkozott. Szerinte ugyanis az Egyház
mérhetetlenül gazdag volt, és nyilvánvalóan Lőrinc a
kincstárnok. Hallották ugyanis és jelentették a bírónak is,
hogy a pápa, mikor elhurcolták, odakiáltotta neki, hogy
ossza szét az Egyház kincseit. Lőrinc kért a bírótól három
napot, s megígérte, hogy elhozza az Egyház kincseit.
Mikor a kiszabott három nap eltelt, megjelent egy sereg
koldussal, bénával és beteggel, és azt mondta a
bírónak: ,,Íme, itt vannak az Egyház kincsei!” A bíró úgy
vélte, hogy gúnyolódik vele, ezért azonnal átadta
Lőrincet a hóhérnak.
Mint sok más vértanúnak, a kivégzés előtt még egy
lehetőséget adtak a haláltól való menekülésre, és
felszólították Lőrincet: ,,Áldozz az isteneknek, vagy
egész éjszaka kínozni fogunk!” A győztes válasza így
hangzott: ,,Az én éjszakám nem ismer sötétséget, és
minden ragyogó fényben úszik!” Akkor hozták a rostélyt,
rábilincselték, és a tűz fölé tették. - A hívő nép pedig
később az augusztus 10-e körül látható hullócsillagokat
így nevezte el: ,,Lőrinc könnyei”.
részlet: www.katolikus.hu
„Atyáink Istene, te Szent Teréz Benedikta vértanúdnak
megadtad, hogy keresztre feszített Fiadat megismerje és
egészen a halálig kövesse. Közbenjárásodra add, hogy
Krisztust minden ember elismerje Üdvözítőjének, és általa
eljusson örök színelátásodra. Aki veled él és uralkodik a
Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.”
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