Plébániai Hírlevél
A Győri Székesegyházi Római Katolikus Plébánia és a Nagyboldogasszony Székesegyház heti hírlevele
V. évfolyam 183. szám – 2017. április 9. – Virágvasárnap
HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI BAZILIKÁBAN
(2017. április 10.-2017. április 16.)
______________________________________________________________________________________________________________

NAGYHÉTFŐ (április 10.)
645 szentmise (gyóntatás) (olvasott)
1800 szentmise (gyóntatás) (énekes)
NAGYKEDD (április 11.)
645 szentmise (gyóntatás) (olvasott)
1800 szentmise (gyóntatás) (énekes)
(PTT-ülés)
NAGYSZERDA (április 12.)
645 szentmise (gyóntatás) (olvasott)
1800 szentmise (gyóntatás) (énekes)
NAGYCSÜTÖRTÖK (április 13.)
1000 OLAJSZENTELÉSI PÜSPÖKI SZENTMISE az egyházmegye papságával (gyóntatás)
1800 PÜSPÖKI SZENTMISE AZ UTOLSÓ
VACSORA EMLÉKÉRE (gyóntatás)
1930 Virrasztás
NAGYPÉNTEK (április 14.)
1500 URUNK SZENVEDÉSÉNEK MEGÜNNEPLÉSE
2000 BELVÁROSI
KERESZTÚT
(„Utat
váltságunkra nyit”)
indulás-érkezés: a Székesegyház elől
NAGYSZOMBAT (április 15.)
2000 HÚSVÉTI VIGÍLIA és FELTÁMADÁSI
KÖRMENET
HÚSVÉTVASÁRNAP (április 16.)
830 szentmise (énekes)
1000 PÜSPÖKI SZENTMISE (énekes) (pápai
áldás)
1125 keresztelő
1200 szentmise (énekes)
1800 szentmise (énekes)

NAGYCSÜTÖRTÖK
Az utolsó vacsora, Jézus elárultatásának és
elfogatásának napja, a húsvéti szent háromnap első
napja, az olajszentelés, az Oltáriszentség
alapításának ünnepe.
Az ősegyházban Nagycsütörtökön történt a
nyilvános bűnösök kiengesztelése. A vezeklők egész
nagyböjtben a templom előcsarnokában kérték a
hívek imádságait (később erre is utalva lett a
koldusok helye). A vezeklők a templom előtt
leborultak, majd a Miserere (50.) zsoltárt énekelve
bevezették őket, kinyitván a templom minden
ajtaját, ezzel fejezte ki az Egyház a teljes
bűnbocsánatot. Aetheria beszámolója szerint a 4. sz.
végén Jeruzsálemben 2 szentmise volt: az elsőt a
Golgota
melletti
főtemplomban
tartották
(Martyrium); a 2. mise a Golgota sziklájánál volt.
Rómában a 7. sz-tól a déli, pápai szentmisében
fogadták vissza és oldozták föl a nyilvános
bűnbánókat; ekkor volt az olajszentelés; este a
plébániatemplomokban is volt szentmise az
Oltáriszentség alapításának emlékezetére. A latin
szertartásban ez vált általánossá: délelőtt a püspöki
szentmise (krizmamise), melyben az egyházmegye
számára a szent olajokat szentelik (krizma), este
minden plébániatemplomban az utolsó vacsora
emlékmiséje. A krizmamisében koncelebráció volt
akkor is, amikor a latin szertartásban nem volt
szokásban. Az esti szentmiséhez kapcsolódott a 6.
sz-tól először a mozarab liturgiában a lábmosás; a 7.
sz-tól a gallikán liturgia területén az oltármosás,
majd az oltárfosztás. E szentmise után az
Oltáriszentséget nem a tabernákulumban, hanem a
szentsíron őrzik. Azokban a templomokban, ahol a
zsolozsmát végzik, nagyszerdán este vagy reggel
külön szertartása van a matutinumnak és laudesnek.
Az esti szentmise a lehető legnagyobb
ünnepélyességgel kezdődik. Megszólal a Gloria
(Hamvazószerda óta elmaradt), zúgnak a harangok,
szólnak a csengők és az orgona, s a könyörgés után
csak népének van kíséret nélkül: a harangok
Rómába mennek. A harangok és csengők helyett a
kereplő szól.
részlet: www.lexikon.katolikus.hu

NAGYPÉNTEK
Az evangéliumokban Jézus szenvedésének, halálának
és temetésének napja, a liturgiában a húsvéti szent
háromnap második napja, aliturgikus nap, a megváltó
szenvedés és kereszthalálának ünnepe. Szigorú böjti
nap.
Sok helyen délelőtt (vagy délután 3-kor) elvégzik a
keresztutat. A kereszthalál vagy a temetés órájában (3kor vagy 6-kor) kezdődik az úgynevezett csonka mise,
melyben nincs konszekráció. Az igeliturgiát néma
leborulás vezeti be a díszeitől megfosztott oltár előtt. A
szertartásban mindvégig megmaradt a 3 olvasmány.
Utána következik a nagy oratio fidelium. Rómában a 6.
sz-ban kapcsolták ehhez az igeliturgiához a
Jeruzsálemben már a 4. sz. óta élő kereszt imádását. A
10. sz. körül vált általánossá, hogy délelőtt volt az
igeliturgia, s délután járultak szentáldozáshoz. A 12-17.
sz-ban a hívők nem áldoztak Nagypénteken. Ez a
tilalom 1602-től Rómán kívül is általános lett, 1632-től
pedig Magyarországon is (Pázmány Péter ekkor
rendelte el a római rítus bevezetését). 1955-től a
szentáldozás a nagypénteki szertartás része. Az oltárok
Nagypénteken minden díszüktől megfosztottak, az
Oltáriszentséget áldoztatás után ismét a szentsíron
őrzik, melynél a szertartás után hosszabb-rövidebb
szentségimádás, virrasztás van.
részlet: www.lexikon.katolikus.hu

BELVÁROSI KERESZTÚT
NAGYPÉNTEKEN
A keresztutat dr. Veres András győri megyéspüspök
vezeti az alábbi útvonalon: Nagyboldogasszonyszékesegyház (Káptalandomb) – Dunakapu tér –
Stelczer Lajos utca – Széchenyi tér – Kazinczy utca –
Bécsi kapu tér – Nagyboldogasszony-székesegyház
(Káptalandomb).
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

NAGYSZOMBAT
Jézus sírban pihenésének ideje, a liturgiában a húsvéti
szent háromnap harmadik napja. Üdvtörténetileg e
naphoz kötődik Jézus pokolraszállása is. Az
evangéliumok szerint Jézus halálának évében az
ószövetségi húsvét szombatra esett. Jézust az előző
(készületi) napon feszítették keresztre s temették el, és
a tanítványok a szombatot a törvény előírása szerint
nyugalomban
töltötték
(Lk
23,56).
Jézus
föltámadásának ideje vasárnap hajnal (a „Nap” kelte).
A liturgiában az Egyház ősi hagyománya a történelmi
eseményekre emlékezve a Nagyszombatot böjtben és
gyászban
tölti.
Nagypéntekhez
hasonlóan
Nagyszombat is szentmise nélküli nap, csöndes
virrasztás a szent sírnál, illetve lelki készülődés a
föltámadásra (húsvét vigíliája). Szükséghelyzetekben
(háború, járványok) és lelkipásztori meggondolások
miatt a vigília liturgiájának bizonyos részeit már
Nagyszombat délelőtt vagy kora délután elvégezték.
1956-ban kezdődött az ősi rend visszaállítása. A II.
Vatikáni Zsinat liturgikus reformja szorgalmazza, hogy
a húsvéti vigília Nagyszombat este, sötétedés után,
vagy Húsvétvasárnap hajnalban kezdődjön.
Az ünneplés tárgya a világosság győzelme a sötétség,
az élet győzelme a bűn és a halál fölött. Ez a győzelem
a kereszten született, a kereszthalál és a föltámadás
egymásba fonódik az ünneplésben, főként a keresztelés
szertartásában. Az ősegyházban Nagyszombat volt a
keresztelés éjszakája, amikor a megkereszteltek
meghalnak és életre támadnak Krisztussal, Krisztus
által és Krisztusban. A keresztség e kegyelme minden
Nagyszombaton megújul minden megkereszteltben.
Liturgiájának fő részei a II. Vatikáni Zsinat után: 1. a
húsvéti fény megáldása, 2. húsvéti örömhirdetés
(Exsultet), 3. ószövetségi olvasmányok, 4. a szentmise
kezdete, 5. keresztvíz-szentelés és keresztségi
szertartás, 6. a szentmise folytatása, 7. szentséges
körmenet (föltámadási körmenet).
részlet: www.lexikon.katolikus.hu

HIRDETÉSEK - (2017. április 9.)

▪ A mai nap kezdődik a Nagyhét, az
egyházi év legszentebb hete. Liturgiája
keresztény hitünk központi titkait tárja
elénk, így különösen is fontos, hogy a
szertartásokon részt vegyünk, és így
újra átéljük azt, amit Urunk, Jézus
Krisztus értünk és a mi üdvösségünkért
vállalt.
▪ Április 10-11-12-én, Nagyhétfőn,
Nagykedden
és
Nagyszerdán
a
szentmisék a szokott időben lesznek,
reggel 6:45-kor és este 6 órakor. A
szentmisék előtt és alatt gyónási
lehetőséget biztosítunk. Használjuk ki ezt
az alkalmat a húsvéti szent három napra
való méltó felkészüléshez!
▪ Április 11-én, Nagykedden a Győri
Székesegyházi Plébánia Tanácsadó
Testülete gyűlést tart. Plébános atya
szeretettel hívja és várja a testület tagjait
a kedd esti 6-os szentmisére és az azt
követő gyűlésre. Kérjük a testület tagjait,
hogy vegyék át meghívójukat a
sekrestyében!
▪ Nagycsütörtökön 10:00 órakor
kezdődik az olajszentelési szentmise,
melyben Megyéspüspök úr megszenteli a
keresztelendők olaját, a betegek kenetét
és a krizmát. Az utolsó vacsora
emlékére
bemutatott
szentmise
Nagycsütörtökön este 18:00 órakor lesz,
melyet virrasztás követ. Nagypénteken
15:00
órakor
kezdődik
Urunk
szenvedésének
szertartása
a
Székesegyházban. Este 8 órakor
keresztutat járunk a belváros utcáin.
Nagyszombaton napközben nem lesz
szentmise, a szentsír látogatására van
lehetőségünk. A vigília-szentmise és a
feltámadási körmenet, mely már Húsvét
ünnepéhez tartozik, este 8 órakor
kezdődik.
Húsvétvasárnap 10:00 órakor ünnepi
püspöki szentmise lesz, melynek végén
Megyéspüspök úr pápai áldásban
részesíti a jelenlévőket.
Számunkra, győriek számára különösen
is kiemelkedő lehetőség, hogy a nagyheti
szertartásokat Megyéspüspök úr, mint
apostol-utód vezetésével ünnepelhetjük.
Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves
Testvéreket a húsvéti szertartások közös
ünneplésére!
▪ Végezetül már most a Nagyhét kezdetén
kívánunk minden kedves Testvérünknek
sok áldást, Húsvét tiszta örömének
átélését!
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