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HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI
HIRDETÉSEK - (2018. szeptember 30.)
LISIEUX-I SZENT TERÉZ
Teréz 1873. január 2-án született a normandiai · Ma van a Szentírás vasárnapja. Ez az ünnep is jelzi
SZÉKESEGYHÁZBAN
(2018. október 1. - 2018. október 7.)
Hétfő (október 1.)
A Gyermek Jézusról nevezett (Lisieux-i)
Szent Teréz szűz és egyháztanító - E

645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 Apor mise (Béri László Renátó OCD)
Kedd (október 2.)
Szent Őrzőangyalok - E

645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Szerda (október 3.)
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Csütörtök (október 4.)
Assisi Szent Ferenc - E

645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
1845 Szentségimádás
Péntek (október 5.)
645 szentmise
1630 esküvő
1710 rózsafüzér
1745 Jézus Szíve Litánia
1800 szentmise
Szombat (október 6.)
Szent Brúnó áldozópap – e
Szűz Mária szombati emléknapja - e

645 szentmise
800 KÉSZ mise
830 rózsafüzér
1500 esküvő
1630 esküvő
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Vasárnap (október 7.)
ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP

830 szentmise
1000 szentmise
1200 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
A SZENTÍRÁS VASÁRNAPJA

Minden évben szeptember utolsó vasárnapján ünnepli az
egyház Szentírás vasárnapját. A biblia védőszentjének,
Szent Jeromosnak az ünnepéhez, szeptember 30-ához
legközelebb eső vasárnapon a katolikus egyház különös
figyelmet szentel a Szentírásnak.
Bár a Szentírást az Egyház mindig is kiemelten tisztelte,
mégis csak a II.Vatikáni Zsinat rendelkezései szenteltek
neki külön ünnepet. A zsinat alkalmával történt először,
hogy a világ püspökei a Szent Péter-bazilikában a főhelyre
tették és a tanácskozások középpontjába állították a
Bibliát. Az 1962–65 között tartott zsinaton a főpapok
testülete Dei Verbum címmel új szellemű határozatot
fogadott el a Bibliáról, amely többek között arra szólítja fel
a katolikusokat, hogy rendszeresen olvassák a Szentírást.
A szentírásvasárnap megtartását a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia az elsők között rendelte el a világon.
Ezen a napon a katolikus közösségek a templomokban
kiemelt helyre teszik a Bibliát, és hálát adnak Istennek
azért, hogy a szent könyvnek köszönhetően megismerhetik
a Teremtő elképzeléseit és akaratát, a helyes erkölcsi
értékeket és alapelveket, eligazítást és erőt meríthetnek
belőle életük egész folyamán, és bizonyosságot arról, hogy
az ember öröklétre kapott meghívást.
http://www.ktp.hu

Alençonban. A keresztségben a Mária Franciska Teréz
neveket kapta. Szülei, Louis Martin és Marie-Azélie
Guérin mélyen vallásosak voltak, mind az öt, a felnőtt
kort megélt lányuk szerzetes lett. Az egyház történetében
ők voltak a második házaspár, akiket boldoggá avattak.
Ferenc pápa 2015. október 18-án szentté avatta őket.
Az édesanya halála után (Teréz ötéves volt ekkor) a
család Lisieux-be költözött. Nővérei beléptek a helyi
Kármelbe (Kármel: a kármeliták házainak elnevezése arra
emlékeztetve, hogy a 12. századtól a szentföldi Kármel
hegység a remeték lakhelye lett, akik később rendbe
tömörültek – a szerk.), és Teréz is minden igyekezetével a
hivatásáért küzdött. Már kilencéves korában kérte
felvételét a nővérekhez. 1886 karácsonyán élte át a
megtérést, ekkor értette meg, hogy Isten a felebaráti
szeretetre hívja.
1887 nyarán egy halálra ítélt gyilkos megtéréséért
imádkozott, s amikor imádsága meghallgatásra talált, az
elítélt kivégzése előtt megcsókolta a feszületet, Terézben
megnövekedett a vágy, hogy a bűnösök megtéréséért
éljen, „napról napra lelkeket mentsen”. Szinte
megszállottan a lelkek utáni vágytól, mindent megtett
azért, hogy haladéktalanul beléphessen a kármelita
apácák kolostorába. A Kármel elöljárói azonban a
nagykorúság előtt nem akarták felvenni. Teréz
édesapjával Rómába utazott, ahol egy pápai fogadáson,
kijátszva az őrök éberségét, XIII. Leó elé térdelt. A
kérésre azonban a pápa is csak kitérő választ adott. Teréz
válaszul felajánlotta magát: legyen a kis Jézus játékszere,
labdája, amivel bármit tehet, csak öröme teljék benne.
1887 decemberében aztán megérkezett a pápai engedély,
és 1888 tavaszán Teréz beléphetett a kolostorba. 1890.
szeptember 8-án tett fogadalmat. Ágnes anya (Pauline,
Teréz nővére) kívánságára 1895-ben kezdte el írni lelki
életrajzát.
Sok testi és lelki szenvedés kínozta: a tüdőbajból
származó fizikai fájdalmai mellett édesapja betegsége és
halála, elöljárói szigorúsága. A bántásokat szótlanul,
panasz nélkül tűrte, azonban magányosság gyötörte és
kételyei voltak. 1896 nagypéntekének éjszakáján súlyos
lelki sötétség töltötte el, mely haláláig kísérte. A hit
legkeservesebb próbáját kellett kiállnia, de készségesen
ült le a bűnösök asztalához, s szenvedését fölajánlotta a
hitetlenekért. Szentnek készült, de alázatosan tudta, hogy
ő nagyon kicsi a szentek mellett. Azonban a tökéletesség
útján akart járni, ezt ő maga „kis út”-nak nevezte, és az
embereknek is meg akarta tanítani: szórják az apró
áldozatok virágait Jézus felé. Lelki életrajzát halála után
Egy lélek története címmel könyv formában is
megjelentettek.
Teréz 1897. szeptember 30-án halt meg, ragyogó arccal, a
szeretet eksztázisában. Utolsó szavai ezek voltak:
„Istenem, szeretlek.” Korábban a rá jellemző
alázatossággal mondogatta: „Fent a mennyben jót akarok
tenni a földön maradottak számára!”, „Meglátjátok,
halálom után mindenki szeretni fog engem”. Igaza lett.
Már 1923-ban boldoggá, 1925-ben pedig szentté avatták.
1925 óta a missziók védőszentje, 1944 óta pedig
Franciaország második pártfogója. Szent II. János Pál
pápa 1997-ben az egyháztanítók sorába iktatta. Szobra
szinte minden templomban megtalálható. Feszülettel,
kármelita ruhában ábrázolják, rózsákat hintve – az imái
hatására elnyert segítő kegyelem jelképeként.

Mit tanít az egyház legfiatalabb doktora? Mi az ő kis útja?
Az Istenhez vezető kis úton a szentség nem valami
rendkívüli, hanem saját hivatásunk és az Isten által
kijelölt feladataink megvalósulása; a magunkkal
szembeni igazság és saját élettörténetünk elfogadása.
A kis út nem más, mint a hétköznapi, apró jótettek,
imádságok, önfeláldozás, a mindennapi hűség útját járva
jutni egészen közel Istenhez.
A kis út a felebarát szeretete, különösen azé, aki
mellettünk él, és akit a legnehezebb szeretni. Teréz ezt
zseniálisan művelte.
„Ez az út a kicsi gyermek ráhagyatkozása, aki félelem
nélkül alszik el Atyjának karjaiban.” (Kis Szent Teréz)

számunkra, hogy a Szentírásban Isten élő szavával és
üzenetével találkozunk. Lelki életünk egyik forrása, ha
naponta hallgatjuk vagy olvassuk Isten hozzánk szóló
Igéjét.
· Boldog Apor Vilmos püspök tisztelőinek elsőhétfői
szentmiséjét holnap este 6 órai kezdettel Béri László
Renátó kármelita szerzetes mutatja be. A szentmise
előtt 17:25-től a rózsafüzért imádkozzuk.
· A Bencés Diákok Győri Egyesülete október 4-én,
csütörtökön
18:30
órakor
tartja
következő
szabadegyetemi előadását, melynek keretében Prof.
dr. Csiba László neurológus, a Magyar Tudományos
Akadémia levelező tagja tart előadást Az „önvédelmi”
orvostanról vagy a gyógyítás zavarairól címmel a
Czuczor Gergely Bencés Gimnázium Dísztermében. A
belépés díjtalan!
· Október 4-én, csütörtökön 18:45-től szentségimádás
lesz. Szeretettel várjuk a kedves Híveket!
· Október 5-én, elsőpénteken 17:45-től a Jézus Szíve
Litániát imádkozzuk.
· Október 6-án, szombaton reggel 8 órakor tartjuk a
KÉSZ részvételével az engesztelő fatimai szentmisét. A
szentmise után a rózsafüzért imádkozzuk.
· 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.
· Az „Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért”
elnevezésű kezdeményezéshez csatlakozva október 18án, magyarországi idő szerint 9 órakor világszerte
gyermekek imádkoznak fél órán át a békéért és az
egységért. Kiinduló gondolata az a Szent Pio atyától
származó idézet, miszerint „ha egymillió gyermek
imádkozza a rózsafüzért, akkor a világ meg fog
változni”. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
megbízásából az Országos Lelkipásztori Intézet hívja a
gyermekeket – és ezért kéri a hitoktatókat, szülőket,
pedagógusokat –, hogy közösen imádkozzák a
rózsafüzért a világ békéjéért október 18-án reggel 9
órától. Ez az alkalom ebben a formájában kiemelt
hangsúlyt adhat októbernek mint a rózsafüzér
hónapjának.

ELHUNYT ÁCS LAJOS ATYA
Veres András győri megyéspüspök az Egyházmegye
papsága és a gyászoló rokonság nevében fájdalommal,
de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy Ács Lajos
atya életének 81., papságának 57. évében, 2018.
szeptember 21-én szentségekkel megerősítve elhunyt a
győri kórházban. Temetése 2018. szeptember 28-án volt
a szanyi Szent Kereszt megtalálása templomban 10 órai
kezdettel bemutatott szentmise után.
Ács Lajos atya Szanyban született 1938. szeptember 5én.
1962.
június
13-án
szentelték
pappá.
Segédlelkészként szolgált 1962 és 1965 között Gönyűn,
1965-től 1968-ig Lövőn, 1968 és 1970 között a csornai
Jézus Szíve Plébánián, Fertőszentmiklóson 1970-től
1976-ig, valamint a soproni Szent István Plébánián
1976-tól 1979-ig. Plébános Halásziban 1979 és 1982
között, a soproni Szent István Plébánián 1982-től 1992ig. 1992-től 2017. július 31-ig Szil plébánosaként
szolgált, ellátta Vágot 1995-től. Tiszteletbeli esperes
1985-től, címzetes kanonok 2001-től, székesegyházi
kanonok 2013-tól. 2017. augusztus 1-jén vonult
nyugállományba.
Odaadó lelkipásztori szolgálata mellett fontosnak
tartotta a rábaközi hagyományok, értékek megőrzését, a
települések köztéri alkotásokkal történő gazdagítását:
Szilban Szent Istvánt és Szent Erzsébetet ábrázoló
szobor, Szanyban ugyancsak Szent István-szobor
állíttatása fűződik a nevéhez. Ács Lajos atya
támogatásával, vezetésével újították fel a kistatai, a szili
és a vági templomot. Elkötelezettségéért Szany és Szil
lakossága díszpolgári címben részesítette Lajos atyát.
Az örök világosság fényeskedjék neki. Imádkozzunk
érte!
Győri Egyházmegye Sajtóirodája

www.magyarkurir.hu
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