Plébániai Hírlevél
A Győri Székesegyházi Római Katolikus Plébánia heti hírlevele
VI. évfolyam 258. szám – 2018. szeptember 16. – ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP
HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI
HIRDETÉSEK - (2018. szeptember 16.)
BELLARMIN SZENT RÓBERT
,,1542. október 4-én született. Szülei jámbor emberek · Ma este a 6 órakor kezdődő szentmise keretében
SZÉKESEGYHÁZBAN
(2018. szeptember 17. - 2018. szeptember 23.)

Hétfő (szeptember 17.)
Bellarmin Szent Róbert püspök és
egyháztanító - e
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Kedd (szeptember 18.)
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Szerda (szeptember 19.)
Szent Januáriusz püspök és vértanú - e
645 szentmise
1500 zarándokmise (kanadai csoport)
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Csütörtök (szeptember 20.)
Kim Taegon Szent András áldozópap,
Csong Haszang Szent Pál és társaik
vértanúk - E
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
1845 Szentségimádás
Péntek (szeptember 21.)
Szent Máté apostol és evangélista - Ü
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Szombat (szeptember 22.)
Szűz Mária szombati emléknapja - e
645 szentmise
1400 esküvő
1500 esküvő
1600 esküvő
1700 esküvő
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Vasárnap (szeptember 23.)
ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP
830 szentmise
1000 szentmise
1200 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
ELŐRENDELHETŐ A GYŐRI CORVINA
A
Szent
László
Látogatóközpont
2018
Karácsonyára korlátozott példányszámban tervezi
Flavius Blondus: Az újraálmodott Róma, azaz a
Győri Corvina néven ismert mű hasonmás újbóli
kiadását, amelyet megvásárlásra ajánl.
A Győri Corvinából egyetlen példány maradt fenn,
amelyet a Győri Egyházmegye Könyvtárában
őriznek.
A bőrkötéses változat, magyar fordítással
díszdobozban: 63 000 Ft.
A keménytáblás változat, magyar fordítással
díszdobozban: 28 000 Ft.
A megvásárolni kívánt művek 2018. november 20ig az ugyfelszolgalat@kaptalandomb.hu e-mail
címen előjegyezhetőek, amelyről visszaigazolást
küldenek.
Szent László Látogatóközpont

voltak, különösen az édesanyja, akit Cinthiának hívtak és
II. Marcellus pápa egyik nővére volt. Cinthia a jezsuita
renddel páter Broët Paschasius révén ismerkedett meg.
Paschasius atya a rend első tíz tagjának egyike volt, és
betegsége miatt gyógyfürdő-kúrára jött Montepulcianóba.
Ezt az atyát Cinthia nagyon tisztelte és szerette, s általa a
jezsuitákat is, olyannyira, hogy az volt a kívánsága:
bárcsak mind az öt fia beléphetne a rendbe.”
Így kezdi Bellarmin Róbert bíboros rövid önéletrajzát,
amelyet hetven éves korában vetett papírra. E néhány sor
is érzékelteti a légkört, amelyben az öt fiú közül
harmadikként fölnőtt. 1560-ban lépett be a jezsuiták közé,
akiket a szülővárosában működő jezsuita kollégium
növendékeként volt alkalma megismerni. Ragyogó
tehetséggel megáldva a tudományos és írói munkásságban
találta meg életének értelmét.
Már pappá szentelése előtt, 1569-től tanított Löwenben,
és
minden
vasárnap
előadásokat
tartott
az
egyetemistáknak. 1570 nagyszombatján Gentben
szentelték pappá. Hat évvel később a Római Kollégium
professzorának hívták meg.
1605. március 3-án meghalt VIII. Kelemen, és Bellarmin
részt vett a konklávén, amely XI. Leó pápát választotta
meg. De mindössze négy hét után az épp hogy
megkoronázott pápa meghalt, és ismét konklávét kellett
tartani. A nagyon befolyásos spanyol király három jelöltet
támogatott: Baroniust, Bellarmint és Borghese bíborost.
Baronius mindent megtett, hogy barátját, Bellarmint
válasszák meg, de végül is hármuk közül Borghese lett a
pápa, és az V. Pál nevet vette föl. Közvetlenül a választás
után így írt Bellarmin egyik barátjának: ,,Azt, hogy Ön
azt hitte, hogy megválasztanak pápának, és ezt kívánta is,
jóakarata megnyilvánulásaként fogadom. Én azonban ezt
a legnagyobb méltóságot nemcsak hogy soha nem
kívántam, hanem mindig iszonyodtam tőle, és teljes
szívemből kértem az Urat, emlékezzék meg
gyengeségemről, és ne engedje, hogy valaha ilyen
veszedelmes magasságba kerüljek.”
Az újonnan megválasztott pápa már nem engedte vissza a
híres teológust számkivetésébe, hanem ott tartotta maga
mellett teológiai tanácsadónak. Ettől fogva haláláig
Bellarmin bíboros a legfontosabb kongregációkban töltött
be fontos hivatalokat, és azoknak az éveknek az
egyházpolitikai vitáiba súlyos védőiratokkal avatkozott be
a pápa oldalán. Egyik kollégája, a bíboros kollégium
dékánja
mondta
Bellarmin
halálakor: ,,Megtiszteltetésként tartom számon, hogy
döntéseink meghozatalában mindig követtük az ő
véleményét, mert mindig ez volt a legbiztosabb és a
legjobb. És nem én voltam az egyetlen, aki az ő
nyomában jártam. Mi, bíborosok, majdnem valamennyien
követtük őt. Nem is egyszer fordult elő, hogy a tizennégy
tagot számláló kongregáció egységesen megváltoztatta
véleményét, miután meghallgattuk Bellarmint. Ilyen nagy
volt személyének és tudásának a súlya. Halála után az
emlékezete is így hat tovább: döntéseire tudunk
támaszkodni, és tanácskozásainkon továbbra is
orákulumként fog szerepelni, akivel szemben nem lehet
ellenvélemény.”
Az utolsó mű, amely a fáradhatatlan szent tollából
kikerült, ezt a címet viseli: A jó halál művészete. Az
1620-ban megjelent könyv lelki végrendeletének
tekinthető, hiszen röviddel megjelenése után saját maga is
megízlelte a halált, és bizonyította annak hitelességét,
amit leírt. 1621. szeptember 1-én látogatta meg a
Quirinalon lévő Szent András-novíciátusban a bíborost a
fél évvel korábban megválasztott XV. Gergely pápa.
Szeptember 17-én halt meg Bellarmin Róbert, majdnem
nyolcvan évesen.
Három évszázadnak kellett eltelnie ahhoz, hogy 1923-ban
boldoggá avassák, jóllehet Rómában a halála után sokan
remélték, hogy a szentté avatására is igen hamar sor
kerül, s a tisztelete is megkezdődött. 1930. június 29-én
XI. Pius pápa szentté és egyházdoktorrá avatta.
Ünnepét 1932-ben vették föl a római naptárba, május 31re. 1969-ben halála napjára, szeptember 17-re helyezték
át.
részlet/forrás: https://archiv.katolikus.hu

tartjuk a Székesegyházi Plébániához tartozó iskolás
gyermekek részére a „Veni Sancte”-t. Kérjük a kedves
szülőket és nagyszülőket, hogy hozzák el gyermekeiket,
unokáikat, és imádkozzunk közösen az új tanév elején a
diákságért!
·
Szeptember
20-án,
csütörtökön
18:45-től
szentségimádás lesz. Szeretettel várjuk a kedves
Híveket!
· Szeptember 23-án, jövő vasárnap délelőtt fél 9-kor
Veres András megyéspüspök Győr-Kisbácsán, a
templom felszentelésének 60. évfordulója alkalmából
ünnepi szentmisét mutat be.
· Plébániánk októbertől indítja újra a Biblia órát, az
ifjúsági csoportot és a katekumen csoportot.
Katekumen csoportba azoknak a jelentkezését várjuk,
akik szeretnének megkeresztelkedni, bérmálkozni, vagy
elsőáldozáshoz járulni. Kérjük a kedves Híveket, hívják
fel családtagjaik, ismerőseik figyelmét erre a
tanfolyamra! Jelentkezni lehet október 3-ig (szerda) a
plébánián (Káptalandomb 17.), vagy a szentmisék után a
sekrestyében.
· A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az üldözött
keresztények
megsegítésére
idén
is
online
adománygyűjtést hirdet. A számlaszámot (Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia, 11100104-1818149014000003) tartalmazó cédulákat a kijáratoknál lehet
megtalálni. A gyűjtés elsődleges célja, hogy segítséget
nyújtsanak azoknak a keresztényeknek, akiknek
lehetőségük nyílik visszaköltözni korábbi lakhelyükre,
támogatva lerombolt otthonaik újjáépítését, a
mindennapi élet feltételeinek megteremtését. A gyűjtés
Karácsonyig tart. Keresztény testvéreink nevében is
köszönjük nagylelkű támogatásukat!

SZENT MÁTÉ

Míg Máté meghívásának történetét az evangéliumból
ismerjük, életének további eseményeiről csak a
hagyományból tudunk néhány szórványos adatot.
A legenda szerint az apostolok szétválása után Máté
Etiópiába ment (más hagyományok szerint Perzsiába,
Szíriába, Makedóniába vagy Írországba). Történt egy
napon, hogy a király fia meghalt. A bennszülött
varázslók mindent elkövettek, hogy életre keltsék, de
hiába. Akkor a kincstárnok azt tanácsolta urának, hívja
el Mátét. Ő el is ment és föltámasztotta a fiút. A király
ettől olyan boldog lett, hogy örömében egész országába
hírnököket küldött, akik ezt hirdették: „Jöjjetek, és
lássátok Istent, aki emberi formában megjelent
közöttünk!”
Az emberek össze is sereglettek, Máté pedig tanította
őket, hogy kinek a nevében és erejében támasztotta föl a
halott királyfit. Az emberek hittek szavának,
megkeresztelkedtek, a király pedig hálája jeléül egy
pompás templomot építtetett.
Volt a királynak egy Efigénia nevű leánya is, aki szintén
megtért, és Máté fölvette az Istennek szentelt szüzek
közé. A király halála után, Hirtacus szemet vetett
Efigéniára. Máténak ígérte a fele országát, ha rábeszéli a
leányt, hogy legyen a felesége. Egy alkalommal Máté a
házasság szépségéről és szentségéről prédikált a
szüzeknek és a népnek, és hangsúlyozta, hogy senkit
nem szabad elválasztani a házastársától. A király azt
hitte, hogy Máté az ő kérésének megfelelő szándékkal
szól, és most beszéli rá Efigéniát a vele való házasságra.
Ő azonban így válaszolt a királynak: „Úgy látom,
egészen félreértettél engem, ó király, hiszen tudod, hogy
Efigénia az örök Király menyasszonya, és az ő szent
fátyolát viseli. Hogyan vehetnéd el annak jegyesét, aki
nálad sokkal hatalmasabb?” E szavaktól Hirtacus
szörnyű haragra lobbant és kirohant a templomból.
Aztán elküldte a hóhért, és az, miközben Máté kitárt
karral imádkozott az oltárnál, hátulról leszúrta.
Egy másik hagyomány szerint Máté máglyán halt meg.
Ismét más hagyomány úgy tudja, hogy a máglya az
apostol imádságára kialudt, és Máté később Núbiában
halt meg békességben.
Szent Máté ünnepét Rómában a 9–10. század óta
szeptember 21-én ülik. Testét 954-ben vitték Keletről
Salernóba, ahol ma is őrzik.
részlet: www.magyarkurir.hu
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