Plébániai Hírlevél
A Győri Székesegyházi Római Katolikus Plébánia heti hírlevele
VI. évfolyam 259. szám – 2018. szeptember 23. – ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP
HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI
HIRDETÉSEK - (2018. szeptember 23.)
SZENT GELLÉRT
Szent Gellért Velencében született 980 körül. Kisgyermek · Dr. John P. Jackson fizikus, a torinói lepel
SZÉKESEGYHÁZBAN
(2018. szeptember 24. - 2018. szeptember 30.)

Hétfő (szeptember 24.)
Szent Gellért püspök és vértanú - Ü
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Kedd (szeptember 25.)
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Szerda (szeptember 26.)
Szent Kozma és Damján vértanúk - e
645 szentmise
1500 temetés (Nádorváros)
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Csütörtök (szeptember 27.)
Páli Szent Vince áldozópap - E
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
1845 Szentségimádás
Péntek (szeptember 28.)
Szent Vencel vértanú - e
Ruiz Szent Lőrinc és társai vértanúk - e
645 szentmise
1500 esküvő
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Szombat (szeptember 29.)
Szent Mihály, Szent Gábor,
Szent Rafael főangyalok - Ü
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Vasárnap (szeptember 30.)
ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP
A SZENTÍRÁS VASÁRNAPJA
830 szentmise
1000 szentmise
1130 keresztelő
1200 szentmise
1700 rózsafüzér titokcsere
1800 szentmise

A TORINÓI LEPEL
kutatási programjának története
Dr. John P. Jackson fizikus a torinói lepel
leghíresebb
kutatója,
a
magyarországi
előadókörútja során 2018. szeptember 27-én
(csütörtökön) 18 órakor előadást tart Győrben, a
Richter teremben (Aradi vértanúk útja 16.). A
belépés díjtalan. Helyfoglalás az érkezés
sorrendjében. Kapunyitás 17:30-kor.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

http://torinoilepel.hu/
Szent László Látogatóközpont

„Istenünk, ki Szent Vince áldozópapot apostoli
erényekkel ruháztad föl, hogy a szegényeket
gondozza és a papokat tanítsa, kérünk, segíts,
hogy ugyanazzal a buzgósággal szeressünk,
amellyel ő szeretett,
és megtegyük, amire tanított!”

volt, amikor szülei a Szent Márk-székesegyházzal
átellenben lévő Szent György-szigetre vitték. Úgy látszott
ugyanis, hogy György nevű fiuk (Szent György napján
született, ezért kapta a keresztségben ezt a nevet) nem
marad életben. Fogadalmat tettek, hogy ha a gyermek a
sziget bencés szerzeteseinek imájára meggyógyul,
Istennek szentelik az életét, és mindjárt a monostorban
hagyják. A gyermek fölgyógyult, ott maradt, és
fokozatosan bevezették őt a kor szellemi és Szent
Benedek rendjének lelki életébe. A Gellért nevet édesapja
tiszteletére vette föl, aki szentföldi zarándokútja során
halt meg.
Huszonöt éves korában rendtársai perjellé választották,
majd Vilmos apát javaslatára, tudásának elmélyítése
céljából másodmagával Bolognába küldték, hogy később
elfoglalhassa a kolostori iskola egyik tanári posztját.
Harminckét évesen tért vissza a Szent György-szigeti
monostorba, Vilmos apát halála után megválasztották
apátnak, azonban három év múlva lemondott, hogy a
Szentföldre indulhasson.
Gellért 1015-ben indult útnak két társával Zára (ma
Zadar) felé. A tengeri vihar azonban Isztria partjai felé
sodorta őket. Ott a Parenzo (ma Poreč) melletti Szent
András-sziget kikötőjében vetettek horgonyt, és a sziget
bencés monostorában találtak menedéket.
A kényszerpihenő közben Gaudentius pannonhalmi apát
szerette volna megnyerni Gellértet magyarországi
kolostoralapítási és térítői tervének. Ő azzal a nem titkolt
szándékkal engedett unszolásának, hogy Magyarországon
keresztül könnyebben eljuthat majd a Szentföldre. 1015.
május 3-án érkeztek Pécsre, Mór püspökhöz. Vele és
Asztrik pécsváradi apáttal innen Székesfehérvárra, István
királyhoz mentek, aki megbízta Gellértet fia nevelésével.
Nyolcéves volt ekkor Imre herceg, Gellért hét évig
nevelte az esztergomi királyi palotában. Ezután a
bakonybéli remeteség évei következtek.
1028-ig maradhatott a monostor csendjében és erdei
magányában. Ajtony vezér legyőzése után Szent István
ugyanis rábízta a csanádi egyházmegye megszervezését.
Gellért elsőként fölosztotta az egyházmegye területét hét
főesperességre, s ezek élére a magával hozott papok közül
azokat állította, akik tudtak magyarul. Majd a papi
utánpótlás biztosítására káptalani iskolát szervezett, végül
templomokat építtetett, köztük a székesegyházat és a
bencés monostor templomát, melyet a Boldogságos Szűz
oltalmába ajánlott. Tevékenységét István király bőkezűen
támogatta.
Szent István halála után a vallási és trónviszályok idején
Gellért a lázadók kezére kerül. 1046 szeptemberében az
egyik reggel, a Szent Szabina-templomban mondott
miséje közben látomása volt közelgő vértanúságukról. Az
úgynevezett pesti révhez közeledve Vata pogány lázadói
kőzáporral törtek rájuk, és a püspököt a később róla
elnevezett Kelen-hegy szikláiról a mélybe taszították.
Holttestét ideiglenesen a pesti Boldogasszonytemplomban (a mai belvárosi főplébánia-templom helyén
álló templomban) temették el, később átszállították
Csanádra. Szent László uralkodása idején, 1083-ban
avatták szentté István királlyal és Imre herceggel együtt.
részlet: www.magyarkurir.hu

SZENT KOZMA ÉS DAMJÁN
A keleti egyház két nagy szentjéről meglehetősen kevés
történeti adat áll rendelkezésünkre. Az első hiteles tanúságot
Cirus városának püspökétől, Theodorétosztól kapjuk, aki az
5. század közepén úgy emlékezik meg a két szentről, mint a
hit jeles bajnokairól és csodálatraméltó vértanúkról.
Vértanúságuk a Diocletianus-féle üldözés idején, 303-ban
történt, s első templomuk a sírjuk fölé épült.
Tiszteletük először vértanúságuk helyén, Cirus városában,
majd Justinianus császár hatására, aki súlyos betegségéből
való gyógyulását a szent orvosoknak köszönhette, a
birodalom egész keleti felében elterjedt. Első római
templomukat IV. Félix pápa (525-530) építtette a Fórumon.
Ünnepük a 7. században került a liturgikus könyvekbe,
valószínűleg e bazilika fölszentelésének napjára, szeptember
27-re. Páli Szent Vince ünnepe miatt 1969-ben egy nappal
korábbra, szeptember 26-ra helyezték át. A római kánonban
velük zárult a fölsorolt szentek sora.
www.katolikus.hu

leghíresebb kutatója, a magyarországi előadókörútja
során szeptember 27-én, csütörtökön este 6 órakor
előadást tart Győrben, a Richter teremben (Aradi
vértanúk útja 16.). Helyfoglalás az érkezés
sorrendjében. A belépés díjtalan. Kapunyitás 17:30-kor.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak!
·
Szeptember
27-én,
csütörtökön
18:45-től
szentségimádás lesz. Szeretettel várjuk a kedves
Híveket!
· Szeptember 30-án, jövő vasárnap Veres András
megyéspüspök ünnepi szentmise keretében megáldja a
Szent Kamillus-templom restaurált mellékoltárait.
· Szintén jövő vasárnap, szeptember 30-án 17 órától
rózsafüzér titokcsere lesz a Székesegyházban.
· Köszönjük mindazoknak, akik ebben az évben 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
bejáratoknál kihelyezett sárga csekken keresztül.
Felnőtt, keresőképes személyeknek 5000 Ft/fő/év,
nyugdíjasoknak 3000 Ft/fő/év a minimum megállapított
összeg. Köszönjük támogatásukat!
· A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az üldözött
keresztények
megsegítésére
idén
is
online
adománygyűjtést hirdet. A számlaszámot 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 és a mindennapi élet
feltételeinek megteremtését. A gyűjtés Karácsonyig tart.
Keresztény testvéreink nevében is köszönjük nagylelkű
támogatásukat!

SZENT MIHÁLY, SZENT GÁBOR,
SZENT RAFAEL FŐANGYALOK
Szent Mihály
Mind a zsidó, mind a keresztény hagyományban a legnagyobb
az angyalok közül. A lázadó angyalok elleni harc vezére volt az
égben, mely harc során a bukott angyalok letaszíttattak a
mennyből (Jel 12,7–9). Mihály az ószövetségi választott nép
védőangyala lett, és Isten újszövetségi népe védelmezőjeként is
tiszteljük.
492-ben megjelent Dél-Itáliában, Apuliában. Gargano hegyén
kegytemplomot építettek a tiszteletére.
Szeptember 29. a római Szent Mihály-bazilika fölszentelésének
emléknapja. Ez a nap vált Nyugaton Szent Mihály ünnepévé.
Szent Gábor
A Szentírás szavai szerint az Úr előtt álló hét főangyal egyike
(Tób 12,15; Lk 1,19). Zakariásnak megjelenve a jeruzsálemi
templomban hírül adta Keresztelő Szent János születését és a
megváltás elérkeztét (Lk 1,11–20). Názáretben Mária számára a
megtestesülés hírét vitte Gábor angyal. Szavait idézzük minden
Üdvözlégy imádságban (Lk 1,26–45).
Ünnepe a II. vatikáni zsinatig március 24-én, Gyümölcsoltó
Boldogasszony vigíliáján volt. A három főangyal ünnepét a
zsinat helyezte egy napra.
Szent Rafael
Egyike a hét angyalnak. Ő az, „aki mindig kész arra, hogy az Úr
színe elé lépjen”. A Bibliában csak Tóbiás könyvében szerepel,
az ifjú Tóbiás kísérőjeként (Tób 12,15).
Nehéz helyzetekben segít, gyógyít, ártalmatlanná teszi a
démont. Az utasok, a zarándokok és a földi zarándokútját járó
egyház védelmezője.
részlet: www.magyarkurir.hu

RUIZ SZENT LŐRINC
ÉS TÁRSAI VÉRTANÚK
A 17. század első felében a Fülöp-szigeteken és Japánban
elsősorban
domonkos
szerzetesek,
azután
más
misszionáriusok és világi keresztények sokasága szenvedett
hitéért vértanúságot. Kiemelkedik közülük egy manilai
családapa, Ruiz Lőrinc (Lorenzo Ruiz), aki a szerzetesekkel
együtt a börtönt, a megkínzást és a halált is hittel fogadta
Krisztusért 1637-ben. Lőrinc Binondóban született 1600
körül. Édesapja kínai, édesanyja filippínó volt. A domonkos
atyák nevelték. Gyerekkorától a szentolvasóban talált rá
lelkiségének alapjaira. A csoport, melynek tagjaként
Nagaszaki mellett vértanúságot szenvedett, domonkos
rendiekből és hozzájuk csatlakozókból állt – kilencen
áldozópapok voltak, ketten szerzetesek, továbbá két lány és
három férfi tartozott közéjük, egyikük Ruiz Lőrinc volt.
Szent II. János Pál pápa Manilában avatta boldoggá a
tizenhat mártírt 1981-ben, majd 1987. október 18-án szentté
avatta őket.
részlet: www.magyarkurir.hu
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