A ménfői Nagyboldogasszony plébánia hírlevele

XV. évfolyam 11. szám
NEM!NEM!SOHA!
Szép kincses Kolozsvár, Mátyás büszkesége
Nem lehet, nem, soha! Oláhország éke!
Nem teremhet Bánát a rácnak kenyeret!
Magyar szél fog fúni a Kárpátok felett!
Ha eljő az idő - a sírok nyílnak fel,
Ha eljő az idő - a magyar talpra kel,
Ha eljő az idő - erős lesz a karunk,
Várjatok, Testvérek, ott leszünk, nem adunk!
Majd nemes haraggal rohanunk előre,
Vérkeresztet festünk majd a határkőre
És mindent letiprunk! - Az lesz a viadal!! Szembeszállunk mi a poklok kapuival!
Bömbölve rohanunk majd, mint a tengerár,
Egy csepp vérig küzdünk s áll a magyar határ
Teljes egészében, mint nem is oly régen
És csillagunk ismét tündöklik az égen.
A lobogónk lobog, villámlik a kardunk,
Fut a gaz előlünk - hisz magyarok vagyunk!
Felhatol az égig haragos szózatunk:
Hazánkat akarjuk! vagy érte meghalunk.
Nem lész kisebb Hazánk, nem, egy arasszal sem,
Úgy fogsz tündökölni, mint régen, fényesen,
Magyar rónán, hegyen egy kiáltás zúg át:
Nem engedjük soha! soha Árpád honát!
József Attila
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Szentmisék rendje

Hétfő
Kedd:
Minden hónap első szerda:
Csütörtök-péntek:
Szombat:
Vasárnap:

7:00
18:00
18:00
18:00
18:00
8:30

Csütörtökönként 16:00 órakor szentségimádást
tartunk. 17:30-tól gyónási lehetőség.

November 1-én, Mindenszentek ünnepén a szentmise 8:30-kor
kezdődik. Délután 3 órakor ökumenikus imaóra lesz a Koroncói
úti temetőben, utána az újonnan elkészült sírok megszentelése.
November 2-án, Halottak Napján 18:00 órakor kezdődik a
szentmise, melyet a Bezerédy család elhunyt tagjaiért mutatunk
be.
November 5. Szent Imre herceg ünnepe. A mise a szokott
rendben, reggel 7:00-kor kezdődik.
November 11-én Szent Márton ünnepe van, idén ezen a napon
lesz templomunk szentségimádási napja. Két szentmise lesz
templomunkban: 8:30-kor és 18:00-kor. Az esti misét Kálmán
Imre atya, a Győri Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet
prefektusa mutatja be. Imre atya 17.00-17.30 között gyóntat. A
részletesebb szentségimádási program lentebb olvasható.
November 13. Magyar szentek és boldogok emléknapja. A
szentmise a szokott rend szerint kezdődik.
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November 19. Árpádházi Szent Erzsébet ünnepe, a szentmise
reggel 7 órakor kezdődik.
November 21. Szűz Mária bemutatásának ünnepe
November 24-én, szombaton gitáros szentmise lesz. Erre a
misére várjuk a régi ministránsainkat is.
November 25-én Krisztus Király ünnepe. A 8:30-kor kezdődő
szentmise keretében a ministránsok megújítják fogadalmukat.
Rózsafüzér Társaság
A Társaság tagjai november 7-én, szerdán este jönnek össze
titokcserére és imádkozásra a templomban.
Ministránsok hírei
November 24-én, szombaton Öreg Ministráns Találkozót
szervezünk a közösségi házban. 70 éves jubileumi
programsorozatunk keretében szeretnénk ezen a napon
viszontlátni azokat a ministránsokat, akik az elmúlt években,
évtizedben oltárszolgálatot végeztek. Kötetlen beszélgetéssel,
régi táborokról, közös emlékekről készült filmek vetítésével,
felnőtt kísérők meghívásával, uzsonnával készülünk erre a napra,
természetesen a jelenlegi ministránsok részvételére is számítunk.
Szeretnénk közösen bekapcsolódni abba a világméretű
szentségimádásba is, amelyet erre a napra hirdetett meg a
katolikus egyház. A programok még szervezés alatt vannak,
részleteket később hirdetünk majd.
Az egyházi év és november utolsó vasárnapja, vagyis Krisztus
Király ünnepe egy kiemelkedő nap, hiszen ezen a napon
ministránsaink megújítják fogadalmukat. Új ministránsaink
először ölthetik magukra a ministránsruhát. Közéjük tartozik
Söveg Lia, Tóth Brigitta, Kiss Boglárka és Józsa Júlia. Lukács
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Dóra először ölti magára a keresztény felnőttek ruháját, Gombás
András pedig a középiskolát végzettek ruháját. E napra
november 24-én szombaton 9 órakor kezdjük a próbát a
templomban. Kérünk minden ministránst, hogy vegyen részt a
próbán!
Hittanosok hírei
Minden csütörtökön 15 órától 15:45-ig elsőáldozási felkészítőt
tartunk.
Szentségimádás
November 11-én, vasárnap lesz templomunk egész napos
szentségimádási napja. Aznap két szentmise lesz, reggel fél 9kor és este 6 órakor. A reggeli mise után a ministránsok órája,
majd a férfiak szentórája követi. Az utcák szerinti beosztás a
faliújságon olvasható. A Plébániai Tanácsadó Testület tagjai
16.00-16.30, a Rózsafüzér Társulat félórája 16.30-17.00 között
lesz. 17.30-kor az esti dicséretet imádkozzuk. Az esti misét
Kálmán Imre atya, a Győri Hittudományi Főiskola és Papnevelő
Intézet prefektusa mutatja be. Imre atya 17.00-17.30 között
gyóntat.
Külön felhívjuk a hittanos gyerekek figyelmét, hogy délután
15.00-15.30 között az 1.2.3.4.osztályosok, 15.30-16.00 az
5.6.7.8.osztályosoknak lesz szentségimádási félórájuk Bence
bácsival. Szeretettel kérem a szülőket, hozzák el gyermekiket.
Budapesti zarándoklat
A templomunk építésének 70 éves évfordulójára emlékező
események sorában október 20-án zarándokutat szerveztünk
Budapestre. Összesen harmincnégyen gyülekeztünk reggel a
templom mögött, és kezdtük meg imádságos utunkat a
fővárosba. Először a belvárosi Plébániatemplomot tekintettük
meg. Itt Kovács Gergely Béla, a helyi plébánia munkatársa,
tartott nekünk egy lebilincselő idegenvezetést. Kevesen tudják,
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hogy milyen kincseket rejt az Erzsébet híd pesti hídfője mellett
álló templom, amely a főváros legősibb temploma. Az épület
alatt még római kori fal- és központi fűtés maradványok is
húzódnak, tehát története legalább
az ókorra nyúlik vissza. Szent
István alapított itt templomot,
amelyet többször újjáépítettek,
majd a török hódoltság után
tovább bővítettek. A falak – ha
beszélhetnének – számos jeles
eseményről mesélhetnének. Itt
volt eltemetve Szent Gellért
püspök, itt jegyezték el Szent Erzsébetet, itt választották a
rendek királlyá Mátyást, itt ravatalozták fel a legnagyobb
magyart, Széchenyi Istvánt, itt mutatták be másodszor Liszt
Esztergomi miséjét. Számos ereklyét őriz a templom, amelyet mi
is láthattunk: Szent Gellért, Szent László és Szent Erzsébet
ereklyéje mellett Krisztus Szent Keresztjének két darabja is
megtalálható itt. Sok-sok egyéb tényt, történetet és néhány
legendát is hallottunk, melyek elmesélése nem fér egy rövid
tudósításba,
de
a
résztvevők
szívesen
mesélnek
az
érdeklődőknek.
Az
idegenvezetés 2,5 óráig
tartott, de ez az idő úgy
röppent
el,
mint
a
világtörténelemben az a
néhány száz év, amelyet ez
az ősi templom tanúsít.
Második helyszín a Szent István Bazilika volt, ahol a Szent Jobb
és a templombelső megtekintése után a zarándokcsapat többsége
felment a bazilika tetejébe is, hogy a kilátóból tekintse meg azt a
pazar látképet, amelyet egy ilyen szép őszi délután tud
Budapestről nyújtani.
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Ezt követően a Szabadság tér és Kossuth tér érintésével József
Attila szobránál is megálltunk a Dunánál, s néztük, „hogy úszik
el a dinnyehéj”.

Utolsó állomásként a lourdes-i barlang mintájára készült Gellérthegyi sziklatemplomba mentünk, ahol bekapcsolódtunk az esti
rózsafüzér imádságba, majd közösen részt vettünk a szentmisén.
A mise utáni szentségimádás tette föl a koronát erre a gyönyörű
napra.
A beszámoló végére hadd írjak ide egy rövid adalékot, amit a
belvárosi plébánia templomban mondtak, amikor a jegyet
váltottuk: „Büszkék lehetnek, hogy a mai világban egy plébániai
közösségből ilyen sokan eljönnek egy zarándoklatra!” Ez a
gondolat és a Jóisten kegyelme arra buzdít minket, hogy jövőre
is szervezzünk majd valahová egy zarándokutat.
70 éve történt
2018. október 30-án a templom mellett, a Nagyköz aljánál
tovább menve, a Győri úton lévő fehér házba látogattunk el
Pápai Gréti nénihez.
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1948-ban az 5. életévében járt, így
megtudhattuk, egy ilyen kislány, hogy élte át a
templom építését. Ő nem csak kívülről nézte az
építkezést, hanem a hasonló korú barátnőivel
együtt képet is mintáztak róluk. A Jézus Szíve
oltár felett lévő öt angyal nem más, mint
Kránicz Marika néni, aki jobb szélről látható,
mellette Gréti néni mosolyog a hívőkre,
középen, pedig Tóth Margit néni látható. A
másik két angyal róluk lett mintázva, a festőnő
gondolataival kiegészítve. Több alkalommal
mentek a templomba délelőttönként, hogy a megfelelő
fényviszonyokban legyenek megörökítve. A művész egyesével
festette a kisangyalokat, akiket saját ízlése szerint állított be. Fel
kellett mászniuk az állványra és egyből a falra, jobbról balra
lettek megfestve. A festményt akkor készítették, amikor a
templom már kész volt, be volt rendezve, de még nem volt
felszentelve.

Gréti néni és a riporterek
Pápai István, Gréti néni édesapja a környék legjobb
kádármestere volt. Mivel a templom mellett laktak, az ő
házukba, és kertjükbe lettek őrzésre elhelyezve az építés során
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azok a tárgyak, amelyeket később a templomba vittek át a
berendezéshez.
A Győri Egyházmegye hírei
November 5-én, hétfőn déli 12 órakor Dr.Veres András
megyéspüspök szentmisét mutat be az egyházmegye papságával
a győri Székesegyházban.
Boldog Apor Vilmos püspök tiszteletére szentmisét bemutat be
Kálmán Imre atya, a Győri Hittudományi Főiskola és Papnevelő
Intézet prefektusa, hétfőn este 6 órakor a Székesegyházban.
November 5-én, hétfőn a győri Szent Imre templomban az
ünnepi szentmise este 6 órakor kezdődik. A koncelebrált
szentmisét a Győri Hittudományi Főiskola rektorával, Dr.
Reisner Ferenc atyával és 15 kispappal együtt fogjuk ünnepelni.
A szentmise főcelebránsa és ünnepi szónoka Ferling
György, Nagylózsi plébános, ezüstmisés atya lesz. A szentmise
végén ezüstmisés áldásban részesíti a kedves híveket.
November 10-én, szombaton 12. alkalommal megrendezésre
kerülő egész napos ifjúsági találkozó lesz a Szent Imre
templomban. A 7-8. osztályos és középiskolás, egyetemista
fiatalokat 1/2 9-től várjuk találkozónkra, melynek mottója így
hangzik:
"Kapcsolódj!".
Az
ifjúsági
találkozó
vendégszónoka Kerényi Lajos piarista szerzetes atya lesz.
Az iskolai távolmaradásra a Szent Imre templom plébánosa
igazolást ad.
HÍRHARANG
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