Plébániai Hírlevél
A Győri Székesegyházi Római Katolikus Plébánia és a Nagyboldogasszony Székesegyház heti hírlevele
V. évfolyam 181. szám – 2017. március 26. – Nagyböjt 4. vasárnapja
HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI BAZILIKÁBAN
(2017. március 27.-2017. április 2.)
______________________________________________________________________________________________________________

Hétfő (március 27.)
645 szentmise (olvasott)
1800 szentmise (énekes)
Kedd (március 28.)
645 szentmise (olvasott)
1800 szentmise (énekes)
2000 „Kiáltás” (Mária Rádió élő műsora - Bognár
István városplébános)
Szerda (március 29.)
645 szentmise (olvasott)
1800 szentmise (énekes) (Győr töröktől való
visszafoglalásának 419. évfordulója) (koszorúzás)
Csütörtök (március 30.)
645 szentmise (olvasott)
00
18 szentmise (énekes)
Péntek (március 31.)
645 szentmise (olvasott)
1730 keresztút
1800 szentmise (énekes)
Szombat (április 1.)
645 szentmise (olvasott)
800 KÉSZ-szentmise (énekes)
830 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
1900 koszorúzás (Boldog Apor Vilmos püspök
sírjánál)
1930 elmélkedés (Barsi Balázs ferences atya)
2030 Apor-keresztút (Bognár István városplébános)
2100 PÜSPÖKI SZENTMISE (dr. Veres András)
Vasárnap (április 2.)
Nagyböjt 5. vasárnapja
(Szentföld javára gyűjtés)

8 szentmise (énekes)
1000 szentmise (énekes)
1200 szentmise (énekes)
1800 szentmise (énekes)
30

PRO URBE-DÍJAT KAPOTT
KATONA TIBOR KARNAGY
A győri közgyűlés az idei nemzeti ünnepen
négy személynek, egy iskolának és egy
borlovagrendnek adományozta a kitüntető
címeket.
Katona
Tibor,
a
győri
Nagyboldogasszony-székesegyház
kántorkarnagya Pro Urbe-díjat kapott.
A március 15-én, szerdán pontban délben
kezdődött díszközgyűlésen Borkai Zsolt
polgármester úgy fogalmazott: 1848, amely a
hazaszeretet és a bátorság szimbóluma, arra
tanít minket, hogy együtt nagy dolgokra
vagyunk képesek. Ahogy minden évben, idén
is városi kitüntetéseket adtak át ezen az
eseményen. Díszpolgári címet Németh Tibor,
a Kazinczy Ferenc Gimnázium igazgatója,
prof. dr. Rácz István egyetemi tanár, a Petzkórház osztályvezető főorvosa és tudományos
igazgatóhelyettese, valamint Nyári Károly
zongoraművész kapott. A képviselő-testület
Pro Urbe Győr díjat az Európai Borlovagrend
Hungária Konzulátusa Egyesület győri
legációjának, a Győri Móra Ferenc Általános
Iskola és Szakgimnázium kollektívájának és
Katona Tibor karnagynak ítélt oda. Győr
sajtódíját Simon Panka, a Győr+ Rádió
főszerkesztője és Hajba Ferenc, a Győr+
újságírója, az egykori Népszabadság volt
munkatársa vehette át.
(forrás: www.kisalfold.hu, www.gyor.egyhazmegye.hu)

A KAPI PÁLYÁZATOKAT HIRDETETT
A SZENT LÁSZLÓ-ÉV KAPCSÁN
A Katolikus Pedagógiai Intézet (KaPI) az idei
Szent László-év kapcsán pályázatokat ír ki,
melyekkel Szent László király jubileumi
évének megünneplésére hívja a gyermekeket,
diákokat, diákcsoportokat, pedagógusokat.
Pályázataink általános célja, hogy a
gyermekek,
tanulók
és
pedagógusok
mélyebben megismerjék az ünnepelt szentet,
az ő életét, a hozzá fűződő hagyományokat, és
megfogalmazzák üzenetét a mai ifjúságnak. A
pályázatokon részt vehet bármely, a Katolikus
Pedagógiai Intézet pedagógiai szakmai
szolgáltatását
igénybe
vevő
egyházi
köznevelési intézmény. A KaPI összesen 11
pályázatot hirdet, a részletes információk ezen
az oldalon keresztül érhetőek el. Az egyes
pályázatoknál megtalálhatóak a részletes
kiírások (pdf), illetve elérhetőek a nevezési
űrlapok. A pályázatokon való részvétel
nevezéshez kötött, melynek határideje: 2017.
április 10. A nevezés után a regisztrált pályázó
módosítására indokolt esetben van mód, amit
elektronikus formában a pályázati felelősnél
lehet megtenni. Az űrlapot csak regisztrált
felhasználók (intézmények) érhetik el. A
pedagógusok,
tanulók,
gyermekek
jelentkezését
saját
intézményük
tudja
rögzíteni. A pályaművek benyújtásának
határideje: 2017. április 21.
További információ: http://kpszti.hu/szentlaszloev
(forrás: www.gyor.egyhazmegye.hu)

1+1%-RÓL RENDELKEZÉS
Az állampolgárok május 22-ig rendelkezhetnek
adójuk kétszer egy százalékáról. Az 1 %-os
támogatás, akár a nulla összegről szóló rendelkezés
is rendkívül értékes, mert az állam a nyilatkozók
számának arányában ad kiegészítést az Egyháznak
úgy, hogy ez nem kerül külön pénzébe a híveknek.
Kérjük a kedves Híveket, hogy adójuk első egy
százalékát ajánlják fel a Magyar Katolikus Egyház
(technikai szám: 0011) javára!
Abban az esetben is tegyék meg felajánlásukat, ha
személyi jövedelemadójuk bizonyos kedvezmények
miatt nulla forint (pl. családi adókedvezmény), mert
a „nullás” bevallás is számít!
Minden az egyházmegyék részéről a plébániáknak
nyújtott anyagi támogatás jelentős részét az 1%-os
felajánlások révén kapott összeg teszi ki.

HÓDOLAT A SZENT LÁSZLÓ
LÁTOGATÓKÖZPONTBAN
A templom belső felújítása alatt a Könnyező
Szűzanya Kegyképét és Szent László hermáját a
Szent László Látogatóközpont ideiglenes
kiállítótermében találhatjuk. Megtekinthető
ingyenesen hétfőtől vasárnapig 10:00-től 18:00
óráig a Káptalandomb 13. szám alatt.
▪ a teremben maximum 15 fő tartózkodhat
▪ fényképezés engedélyezett
▪ gyertya, mécses gyújtása tilos
▪ a kiállítótér ingyenesen látogatható
További részletek (forrás+képek):
http://www.kaptalandomb.hu/hu/hirek/
http://gyor.egyhazmegye.hu (2017. március 23.)

HIRDETÉSEK - (2017. március 26.)

▪ Március 28-án, kedden este 8 órakor a négy
magyar nyelvű Mária Rádió közös, élő
imaközvetítése lesz a Székesegyházból
nemzetünk lelki megújulásáért. Szeretettel
hívjuk és várjuk a kedves Híveket erre a
negyedórás imádkozásra!
▪ Március 29-én, szerdán 18:00 órakor – Győr
töröktől való visszafoglalásának 419.
évfordulóján – a hősök és áldozatok lelki
üdvéért mutatunk be szentmisét a
Székesegyházban, melyre szeretettel várjuk a
kedves Híveket. A szentmise után koszorút
helyezünk el a hős tábornokok szobránál.
▪ Ugyanezen a napon, március 29-én, szerdán
18:00 órakor Győrfi Károly előadást tart a
győri Evangélikus templomban (Petőfi tér
2.) Keresztényüldözés a 21. század elején
címmel. Minden érdeklődőt szeretettel
várnak!
▪ Március 30-án, csütörtökön 18 órára a
KÉSZ Győri Szervezete szeretettel várja az
érdeklődőket „A felvidéki magyarság sorsa
Trianontól napjainkig” című rendezvényükre,
melynek meghívott vendége Balassa Zoltán
újságíró. Helyszín: Széchenyi István
Egyetem, Apáczai Csere János Kar, Dr. Barsi
Ernő Terem, Liszt F. u. 42.
▪
Március
31-én,
pénteken
a
Székesegyházban az esti 6-os szentmise előtt
fél órával keresztutat járunk. E hét péntekén,
31-én a győri Szentlélek templomban 17:30tól keresztút, majd 18:00 órától szentmise
lesz a győr-nádorvárosi Szent Kamillus
plébánia és a Szentlélek templom híveinek
nagyböjti zarándoklata alkalmából.
▪ Április 1-jén, szombaton 8:00 órakor tartjuk
a KÉSZ részvételével az engesztelő fatimai
szentmisét. A szentmise után a rózsafüzért
imádkozzuk.
▪ Ugyancsak április 1-jén, szombaton Boldog
Apor Vilmos püspök tiszteletére virrasztás
lesz a Székesegyházban. A megemlékezés
18:30-kor kezdődik a Püspökvár kertjében,
majd 19:00 órakor koszorúzás a vértanú
püspök sírjánál. 19:30-tól elmélkedést tart
Barsi Balázs ferences atya, utána 20:30-kor
Apor-keresztutat járunk. 21:00 órakor
szentmisét mond dr. Veres András
megyéspüspök, ezt követi az éjszakai
virrasztás.
További
részleteket
a
hirdetőtáblán olvashatnak. Szeretettel hívjuk
és várjuk a kedves Testvéreket!
▪ A templom belső felújítása alatt a
Könnyező Szűzanya Kegyképét és Szent
László
hermáját
a
Szent
László
Látogatóközpont ideiglenes kiállítótermében
találhatjuk.
Megtekinthető
ingyenesen
hétfőtől vasárnapig 10:00-től 18:00 óráig a
Káptalandomb 13. szám alatt.
▪ A Belvárosi Egyházközség szívből gratulál
Katona Tibor karnagy úrnak a közelmúltban
kapott Pro Urbe díjhoz. Isten áldja meg Őt
25 éves székesegyházi szolgálatáért!
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