Plébániai Hírlevél
A Győri Székesegyházi Római Katolikus Plébánia heti hírlevele
VI. évfolyam 261. szám – 2018. október 7. – ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP
HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI
HIRDETÉSEK - (2018. október 7.)
KÁRMELHEGYI BOLDOG· Holnap, október 8-án déli 12 órakor papi rekollekció
SZÉKESEGYHÁZBAN
ASSZONY (SZEPLŐTELEN
(2018. október 8. - 2018. október 14.)

Hétfő (október 8.)
SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK
NAGYASSZONYA, MAGYARORSZÁG
FŐPÁTRÓNÁJA - FÜ
645 szentmise
1200 PÜSPÖKI SZENTMISE (papi
rekollekció a Győri Egyházmegye lelkipásztoraival)
1725 rózsafüzér
1800 PÜSPÖKI SZENTMISE (az új
székesegyházi kórus bemutatkozása)
Kedd (október 9.)
Szent Dénes püspök és társai vértanúk - e
Leonardi Szent János áldozópap - e
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
2000 „Kiáltás” (közös imádkozás, melyet a
Mária Rádió a Székesegyházból élőben
közvetít)
Szerda (október 10.)
645 szentmise
1000 zarándokmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Csütörtök (október 11.)
Szent XXIII. János pápa - e
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
1845 Szentségimádás
Péntek (október 12.)
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Szombat (október 13.)
Szűz Mária szombati emléknapja - e
645 szentmise
830 PÜSPÖKI SZENTMISE (Prohászka
Iskola)
1130 rózsafüzér
1200 Fatimai szentmise (Vlaj Márk segédlelkész)
1400 esküvő
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Vasárnap (október 14.)
ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP
830 szentmise
1000 szentmise
1100 keresztelő
1200 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
„Mindenható, örök Isten, te Szent XXIII. János
pápa életében az egész világ előtt felragyogtattad a
jó pásztor példáját. Közbenjárására add, hogy az
igaz keresztény szeretetet mi is örömmel
sugározzuk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad
által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel
egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.”

FOGANTATÁS ÉS SZENT ISTVÁN)
KÁRMELITA-TEMPLOM
9021 Győr, Aradi Vértanúk útja 2.
A templom nyitva tartása:
Hétfőtől szombatig:
7.30 - 11.00
16.00 - 17.30 (pénteken és szombaton az esti mise
végéig)
Vasárnap: 8.30 - 12.00; 16.00 - 18.00

A szentmisék rendje:
Hétfőtől csütörtökig: 8.00
Péntek: 17.00
Szombat: 8.00, 17.00
Vasárnap: 9.00, 11.00, 17.00

A gyóntatás rendje:
Hétfő, kedd, szerda: 9.00 - 10.00
Péntek, szombat: 16.00 - 17.00
Vasárnap: 10.00 - 11.00, 16.00 - 17.00

SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK
NAGYASSZONYA
Szent István halála előtt Mária oltalmába ajánlotta
koronáját és országát. Felajánlása óta a Magyarok
Nagyasszonyaként is tiszteljük a Szűzanyát. A külön
ünnepet XIII. Leó pápa engedélyezte népünk számára.
Az országfelajánlás 1038-ban történt, Nagyboldogasszony ünnepén. A Hartvik püspöktől származó
legendában így olvashatunk erről:
„Végre Isten irgalmából, a százszoros jutalom díjára
érdemesen, láz vette le lábáról [a királyt], s mikor már
nem volt kétséges halálának hamari napja, előszólította a
püspököket és palotájának Krisztus nevét dicsőítő
nagyjait; először megtárgyalta velük, hogy kit
választanak helyette királynak. Majd atyailag intette őket,
hogy őrizzék meg az igaz hitet, amelyet elnyertek; hogy az
igazságot szeressék, az égi szeretet láncait kedveljék,
gyakorolják a szeretetet, az alázatossággal törődjenek, de
mindenekelőtt a kereszténység zsenge ültetvényén
csőszködjenek. E szavak után kezét és szemét a
csillagokra emelve így kiáltott fel: „Ég királynője, e világ
jeles
újjászerzője,
végső
könyörgéseimben
a
szentegyházat a püspökökkel, papokkal, az országot a
néppel s az urakkal a te oltalmadra bízom; nékik utolsó
istenhozzádot mondva lelkemet kezedbe ajánlom.” (Vö.
Zsolt 31,6)”
A Szűzanya és a magyar nép közötti kapcsolatot az István
király halálát követő belső villongások sem tudták
elhomályosítani. Magyarok Nagyasszonya tisztelete Szent
László király uralkodása idején új virágzásba borult.
Később a tatárokkal és a törökökkel szemben is Jézus és
Mária nevét kiáltva harcoltak a magyarok. I. Lipót a török
alóli fölszabadulás emlékére, hálája jeléül megismételte
az ország fölajánlását Máriának a 17. század végén.
Vaszary Kolos bíboros, prímás kérésére a Szentszék is
elismerte a Mária-tisztelet nemzeti jellegét: XIII. Leó
mintegy kilenc évszázados töretlen hagyományt
szentesített,
amikor
1896-ban
külön
ünnepet
engedélyezett október második vasárnapjára. Ezt Szent X.
Piusz helyezte október 8-ra.
1980. október 8-án Szent II. János Pál pápa kápolnát
szentelt a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére a Szent
Péter-bazilika altemplomában.
részlet: www.magyarkurir.hu

„Istenünk, te a Boldogságos Szűz Mária
közbenjárására népünket számtalan jótéteménnyel
halmoztad el. Szent István, első királyunk
rendeléséből Nagyasszonyunknak és pártfogónknak
tiszteljük őt a földön. Add jóságosan, hogy egykor
vele együtt örökké örvendezzünk a mennyben! A mi
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él
és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten
mindörökkön örökké. Ámen .”

keretében
püspöki
szentmise
lesz
itt
a
Székesegyházban
a
Győri
Egyházmegye
lelkipásztoraival. Szeretettel várjuk a kedves Híveket is!
· Szintén hétfőn, Szűz Mária, Magyarok
Nagyasszonya,
Magyarország
Főpátrónájának
főünnepén este 6 órakor püspöki szentmise keretében
mutatkozik be a Székesegyház új kórusa. Vezényel: dr.
Vántusné Gaál Zsófia, orgonán közreműködik: dr.
Pődör Lea.
· Október 9-én, kedden este 8 órától a Mária Rádió
negyedórás élő közvetítést sugároz a magyarság lelki
megújulásáért a Székesegyházból. Mindenkit szeretettel
várunk nemzetünkért való közös imádságra!
· A KÉSZ Győri Szervezete tisztelettel hívja az
érdeklődőket október 10-én, szerdán délután 5 órára
Léder László Pro Familiis díjas pszichológus Csendes
APAforradalom a családokért című előadására.
Helyszín: Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium
aulája, Győr, Újkapu u. 2-4.
·
Október
11-én,
csütörtökön
18:45-től
szentségimádás lesz. Szeretettel várjuk a kedves
Híveket!
· A katekumen csoport első órája október 12-én,
pénteken, az ifjúsági hittan első alkalma október 15én, hétfőn, a Biblia-kör első alkalma november 6-án,
kedden lesz. Mindhárom program este 7 órakor
kezdődik, gyülekező a Plébánián, a Káptalandomb 17.
szám alatt.
· Október 13-án, szombaton 12 órakor lesz a fatimai
szentmise, melyet Vlaj Márk győr-belvárosi
segédlelkész mutat be. A szentmise előtt 11:30-tól a
rózsafüzért imádkozzuk.
· Szeretettel várjuk a régi és új ministránsokat minden
szombaton délelőtt a Székesegyházba! Az első
foglalkozás október 20-án, délelőtt 10 órakor kezdődik.
· Októberben, mint a rózsafüzér hónapjában
különösen is ebben az imaformában köszöntjük Szűz
Máriát. A szentolvasó imádkozása bárhol és bármikor jó
alkalmat ad, hogy Isten Anyjának segítségével
elmerüljünk Jézus életében. Az esti szentmisék előtt
közösen imádkozzuk a rózsafüzért. Mindenkit
szeretettel várunk erre a közösségi imádságra!

FERENC PÁPA IMÁDSÁGRA HÍV
OKTÓBERBEN AZ EGYHÁZÉRT
A Szentatya úgy határozott, hogy minden hívőt arra hív az egész
világon, hogy októberben, Mária hónapjában imádkozza el
minden nap a rózsafüzért; így kapcsolódjunk össze egy
közösségben és bűnbánatban mint Isten népe, amely Isten Szent
Anyját és Szent Mihály arkangyalt arra kéri, hogy óvja meg az
Egyházat az ördögtől, akinek célja mindig az, hogy elszakítson
bennünket Istentől és egymástól.
Az elmúlt napok során, a balti országokban tett látogatása előtt a
Szentatya találkozott Fréderic Fornos SJ atyával, az
Imaapostolság vezetőjével, akit arra kért, hogy továbbítsa az
egész világon minden hívő felé kérését, és hívjon meg
mindenkit arra, hogy együtt imádkozzuk a rózsafüzért az ősi
„Sub Tuum Praesidium” invokációval, és a Szent Mihály
arkangyalhoz intézett imádsággal együtt, mivel Szent Mihály az,
aki megvéd minket és segít a gonosszal folytatott harcunk során
(vö. Jelenések könyve 12,7–12).
A „Sub Tuum Praesidium” invokáció a következőképpen
hangzik:
„Oltalmad alá futunk, Istennek szent Szülője, könyörgésünket
meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket
minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott Szűz!”
A világ minden hívőjéhez intézett kérésével a Szentatyának az a
célja, hogy kérjük Istennek Szent Anyját, vegye az Egyházat
óvó palástja alá, így őrizze meg a gonosznak, a nagy vádlónak a
támadásaitól, és egyben tegye egyre tudatosabbá a jelenben és a
múltban elkövetett vétkeket, hibákat, visszaéléseket illetően, és
buzdítsa arra, hogy ezek ellen habozás nélkül harcoljon, hogy a
gonosz felül ne kerekedhessen.
A Szentatya másik kérése, hogy októberben a rózsafüzér
imádkozását XIII. Leó pápa imájával zárjuk:
„Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a
sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük:
„Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek
vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek
vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a
kárhozat helyére! Ámen.”
forrás: Magyar Kurír, fordította: Koszoru Péter
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