Plébániai Hírlevél
A Győri Székesegyházi Római Katolikus Plébánia és a Nagyboldogasszony Székesegyház heti hírlevele
V. évfolyam 184. szám – 2017. április 16. – Húsvétvasárnap
HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI BAZILIKÁBAN

(2017. április 17.-2017. április 23.)
___________________________________________________________________________________

Hétfő (április 17.)
HÚSVÉTHÉTFŐ
645 szentmise (énekes)
1000 szentmise (énekes)
1730 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
Kedd (április 18.)
645 szentmise (olvasott)
1800 szentmise (énekes)
Szerda (április 19.)
645 szentmise (olvasott)
1800 szentmise (énekes)
Csütörtök (április 20.)
645 szentmise (olvasott)
1800 szentmise (énekes)
Péntek (április 21.)
645 szentmise (olvasott)
1800 szentmise (énekes)
Szombat (április 22.)
645 szentmise (olvasott)
1000 szentmise (Máltai Szeretetszolgálat
Regionális találkozója)
1700 esküvő
1800 szentmise (énekes)
Vasárnap (április 23.)
HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA
AZ ISTENI IRGALMASSÁG
VASÁRNAPJA
830 szentmise (énekes)
1000 szentmise (énekes)
1100 keresztelő
1130 keresztelő
1200 szentmise (énekes)
1800 szentmise (énekes)

HÚSVÉTVASÁRNAP
A föltámadás vasárnapja, a liturgikus év legnagyobb
ünnepe. Ünnepi miséje a föltámadt Krisztust
ünnepli, akié a hatalom és dicsőség mindörökké
(kezdő ének). Bennünket arra int, hogy a világosság
gyermekeiként új életre kelve az odafönt valókat
keressük
(könyörgés
és
szentlecke).
A
húsvétvasárnapi misében az ünnepi szekvencia
kötelező, a hét napjain fakultatív. A húsvéti szent
háromnap tagjaként a legszorosabb és a
legszervesebb vonatkozásban van leginkább a
húsvét vigíliájával. Ezért mindazok számára, akik
ezen és Nagypénteken, Nagycsütörtökön bármi
okból nem vehettek részt, nem múlhat el ez a
vasárnap csak egyszerűen úgy, mint az év többi
vasárnapja, hanem az újjászületés szentségeire való
jelszerű utalással (pl. húsvéti gyertya, újonnan
megáldott víz) emlékezetükbe kell idézni a szent
háromnap eseményeit. A húsvéti vigília helyettesíti
az Olvasmányos imaórát. Akik tehát a vigílián nem
vettek részt, annak olvasmányaiból legalább négyet
vegyenek azok kantikumaival és könyörgésével.
(Megfelelőek: Kiv 14,15-15,1; Ez 36,16-28; Róm
6,3-11; Mt 28,1-10 v. Mk 16,1-8). Ezután végzendő
a Te Deum és a könyörgés.
www.lexikon.katolikus.hu

HÚSVÉTHÉTFŐ

HIRDETÉSEK - (2017. április 16.)

Húsvéthétfő, vízbevetőhétfő, húsvét másnapja: a
Húsvétvasárnapot követő nap. Mint húsvét nyolcadába
eső nap X. Pius (ur. 1903-14) rendeletéig (1911)
munkaszünetes, nyilvános ünnep. 1998: munkaszüneti
nap, nem parancsolt egyházi ünnep. A népéletben
gazdag szokásvilága alakult ki. Az előző napok
liturgikus ünneplései után Húsvéthétfőn már a profán
emberi örömnek, elsősorban a fiatalságnak ünnepe.
Szokásai és játékai a húsvéti szent örömnek túláradó,
de
már
elvilágiasodott
megnyilatkozásai.
Hagyományos mulatságai közül a legismertebb a
húsvéti locsolás (innen a vízbevetőhétfő név).
Erdélyben ez a hajnalozás: a Nyárád mentén a 19. sz.
végén minden valamirevaló székely legény
kötelességének tartotta, hogy húsvét napjára virradóra
kedvesének kapujára vagy más feltűnő helyre szép
fenyőágat tűzzön a májusfa és az életfa variánsaként.
Ha a falunak nem volt fenyvese, elmentek érte a
negyedik, ötödik határba is. Ha pénzért vagy szép
szóért nem kaphatták meg, ellopták. 2-3 fenyőágat
szépen összekötöttek, és papírszalagokkal, tojásokkal
díszítették föl. Húsvéthétfőn ahol ilyen fenyőágat
találtak, bementek a legények, és a lányokat derekasan
megöntözték.
A
magyar
néphagyományban
Húsvéthétfő ezeken túl az emmauszjárás (vö. Lk 24,1315), illetve a mátkatál hordásának ideje.

▪ (Vigília szentmise végén): A húsvéti ételek
megáldását most a szertartás végén, illetve
holnap reggel 8:00 órakor tartjuk a
sekrestyében.
▪ Ma, Húsvétvasárnap 10:00 órakor ünnepi
püspöki szentmise lesz, amelynek végén
Megyéspüspök úr pápai áldásban részesíti a
jelenlévőket.
▪ Holnap, Húsvéthétfőn 6:45, 10:00 és este 6
órakor lesznek szentmisék. Az esti 6-os
szentmise előtt fél órával rózsafüzért
imádkozunk. Szeretettel várjuk a Máriát
tisztelő híveket: ez a húsvéthétfői alkalom
egyben a beharangozása egy leendő élő
rózsafüzér társulat megalakításának.
▪ Április 20-án, csütörtökön 17:30-kor tartjuk
a Szent László-estek programsorozat
következő előadását, melynek címe: A szentté
avatás története és jelenlegi folyamata,
összefüggésben a magyarországi Szent
László-kultusszal. Az előadást dr. Maróti
Gábor bírósági helynök, gönyűi plébános
tartja. Helyszín: Múzeumház, Bécsi kapu tér
4. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
▪ Legszentebb ünnepünkön minden kedves
Testvérünknek áldott, boldog húsvétot
kívánunk: a mi Urunk, aki valóban feltámadt
a halálból, adjon nekünk is erőt a
mindennapok küzdelmeihez!

www.lexikon.katolikus.hu

RAJZPÁLYÁZAT
A
Győri
Egyházmegye
Szent
László
Látogatóközpontja BOLDOG APOR VILMOS
PÜSPÖK vértanúságára emlékezve rajzpályázatot
hirdet általános iskolás diákok részére.
A
díjazott
alkotások
elkészítői
hasznos
tárgyjutalomban részesülnek, valamint műveik a
Győri Egyházmegyében kiállításra kerülnek.
Technika: szabadon választható
Méret: A/4
Beküldési határidő: 2017. május 15.
Beküldési cím:
Győr Egyházmegyei Vagyonkezelő Központ
9021 Győr, Káptalandomb 13. (akár személyesen is
leadható)
Fontos! A pályaművek hátoldalára írd rá neved,
iskolád elérhetőségét, osztályodat, rajztanárod
nevét, életkorodat és saját elérhetőségedet (cím,
telefonszám). A pályázatra beküldött műveket nem
áll módunkban visszaszolgáltatni. Az alkotásról
készült másolatok, fotók későbbi felhasználásának
jogát fenntartjuk.
Szent László Látogatóközpont

EL CAMINO KIÁLLÍTÁS LÉBÉNYBEN
A Szent Jakab Látogatóközpont tisztelettel hívja és
várja Önt dr. Csóka Géza nyugalmazott főiskolai
tanár, zarándok „A hit útja” című fotókiállításának
megnyitójára.
Megnyitó: 2017. április 18., 18 óra, Lébény, Szent
Jakab Látogatóközpont.
Kiállítást megnyitja: Kovács Gábor, Lébény város
polgármestere.
Köszöntőt mond: dr. Csóka Géza nyugalmazott
egyetemi tanár, tehetséggondozó, világutazó,
zarándok.
A kiállítás ingyenesen megtekinthető:
2017. április 18. - 2017. szeptember 11.
Szent László Látogatóközpont

„Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszünhetett dobogni szíve Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.”
/Pilinszky János: Harmadnapon/
SZENT LÁSZLÓ-ESTEK
„Lászlóban lett kereszténnyé és szentté…”
SZENT LÁSZLÓ-ESTEK –
ISMERETTERJESZTŐ PROGRAMSOROZAT
A GYŐRI KÁPTALANDOMB LÁBÁNÁL
A második alkalom időpontja: 2017. április 20.
17:30
Helyszín: Múzeumház, Bécsi kapu tér 4.
Program:
- A szentté avatás története és jelenlegi folyamata,
összefüggésben a magyarországi Szent Lászlókultusszal címmel előadást tart Maróti Gábor
gönyűi plébános, a kánonjogtudomány doktora, a
Győri Hittudományi Főiskola Egyházjogi
Tanszékének vezetője
- Georg Philipp Telemann (1681-1767): Ein
Dutzend Menuette IV., VII., X. és XII. tétele – A
zeneszerző
halálának
250.
évfordulójára
emlékezve előadja fuvolán Lunczer Vivien, a
Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola
növendéke és Pődör Lea, a Győri Hittudományi
Főiskola Egyházzenei Tanszékének hallgatója, a
győr-révfalui Szentháromság-templom kántora
A belépés díjtalan.
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
Győri Egyházmegye Sajtóirodája
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