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SZÉKESEGYHÁZBAN
(2018. február 12. - 2018. február 18.)
Hétfő (február 12.)
645 szentmise
1100 TEMETÉS († Dr. Simon József)
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Kedd (február 13.)
645 szentmise
1130 rózsafüzér
1200 Fatimai szentmise (Juhász-Laczik
Albin OSB) - betegek szentségének kiszolgáltatása
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Szerda (február 14.)
Hamvazószerda
(szigorú böjt)

645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 PÜSPÖKI SZENTMISE
Csütörtök (február 15.)
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
1845 szentségimádás
Péntek (február 16.)
645 szentmise
1730 keresztút
1800 PÜSPÖKI SZENTMISE
nagyböjti zarándoklat: Révfalu, Kisbácsa,
Bácsa, Újváros, Sziget, Pinnyéd hívei

Szombat (február 17.)
(A szervita rend hét szent alapítója)
45

6 szentmise
1000 ministránspróba
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
1900 Jegyesoktatás III. (gyülekező a
Székesegyház főbejáratánál)
Vasárnap (február 18.)
NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA
830 szentmise (énekes)
1000 szentmise (énekes)
1100 keresztelő
1200 szentmise (énekes)
1725 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
A SZÉKESEGYHÁZ
SEKRESTYÉJÉNEK ÚJ
TELEFONSZÁMA
Tisztelettel tájékoztatjuk a kedves Híveket, hogy
a győri Székesegyház vezetékes telefonvonala
(96/315-681) megszűnt!
Ezentúl már csak mobiltelefonon lehet elérni a
sekrestyét az alábbi számon:

+36 30/320-6266
Kérjük, hogy szentmise szándék kérése esetén
ezen az új telefonszámon érdeklődjenek, vagy
személyesen a szentmisék után a sekrestyében!

Veres
András
győri
megyéspüspök
az
Egyházmegye papsága és a gyászoló rokonság
nevében fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel
tudatja, hogy Simon József pápóci prépost,
székesegyházi kanonok, nyugalmazott teológiai
tanár életének 94., papságának 69. évében 2018.
február 7-én, hosszan tartó betegeskedés után, a
szentségekkel megerősítve elhunyt. Temetése 2018.
február 12-én, a 11 órakor bemutatott szentmise után
lesz a győri Nagyboldogasszony-székesegyház
kanonoki kriptájában.
A Vas megyei Bő községben született 1924.
szeptember 24-én. 1949. április 24-én szentelték
pappá Győrött. Mélységes hit, kristálytiszta és
széleskörű teológiai műveltség, megtörhetetlen
egyházhűség
és
fáradhatatlan
munkabírás
jellemezte. Ezen isteni adományokra szüksége is
volt, mert papi munkájának legnagyobb részét a
vallásüldöző diktatúra idején végezte. Ezt híven
tükrözi munkahelyeinek sora.
Veretes papi egyéniségének jellemzőit hosszú élete
folyamán
mindvégig
megőrizte.
Valódi
elkötelezettséggel, odaadással dolgozott kis faluban,
mint a Győri Hittudományi Főiskola katedráján
vagy a Püspöki Bíróságon. A hívő közösség a mély
hittől
átjárt,
élettapasztalatokkal
színezett
szentbeszédeiért, a papságra készülő fiatalok
kikristályosodott és világosan átadott teológiai
tudásáért voltak hálásak iránta.
Gazdag lelkipásztori életének főbb állomáshelyei:
Fertőszentmiklós, a Győri Hittudományi Főiskola és
Papnevelő Intézet, Magyaróvár, Kapuvár, Hövej,
Beled, Koroncó, majd Csepreg és a győrnádorvárosi Szent Kamillus Plébánia voltak.
A Székeskáptalan tagjaként élete utolsó szakaszáig
aktív lelkipásztori munkát végzett.
Az
örök
világosság
fényeskedjék
neki.
Imádkozzunk érte!
Győri Egyházmegye Sajtóirodája

KÓTA-DÍJJAL TÜNTETTÉK KI
KATONA TIBORT
Január
21-én
Katona
Tibor,
a
győri
Nagyboldogasszony-székesegyház
Palestrina
Kórusának, valamint a Győri Pedagógus Énekkar
karnagya a magyar zenekultúra szolgálatában
végzett kiemelkedő művészi tevékenységéért, az
egyházi és világi zene értékes repertoárjának magas
szintű tolmácsolásáért, az éneklő közösségek
megtartásáért, karnagyi munkájáért a Magyar
Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek
Szövetsége (KÓTA) díjában részesült.
A kitüntetéshez szeretettel gratulálunk, további
munkájához, szolgálatához sok erőt kívánunk!
Győri Egyházmegye Sajtóirodája

1+1%-RÓL RENDELKEZÉS
A magyar 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.

▪ Veres András győri megyéspüspök az Egyházmegye
papsága és a gyászoló rokonság nevében fájdalommal, de
a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy Simon József
pápóci prépost, székesegyházi kanonok, nyugalmazott
teológiai tanár életének 94., papságának 69. évében
február 7-én, hosszan tartó betegeskedés után, a
szentségekkel megerősítve elhunyt. Temetése február
12-én, a 11 órakor bemutatott szentmise után lesz a
Székesegyház kanonoki kriptájában. Az örök világosság
fényeskedjék neki. Imádkozzunk érte!
▪ Február 13-án, kedden 12 órakor lesz a fatimai
szentmise, melyet Juhász-Laczik Albin bencés atya
mutat be. A szentmise keretében kiszolgáltatjuk a
betegek kenetét. Ahhoz, hogy valaki felvegye a szent
kenetet, szükséges, hogy szentgyónását elvégezze és
személyesen vagy hozzátartozója által jelentkezzen a
sekrestyében. A szentmise előtt 11:30-tól a rózsafüzért
imádkozzuk.
▪ Február 14-én, hamvazószerdával megkezdődik a
nagyböjti szent idő. Az ünnepi püspöki szentmise 18
órakor kezdődik, amelyre szeretettel hívjuk és várjuk a
kedves Híveket!
▪ Február 15-én, csütörtökön 18:45-től szentségimádás
lesz. Szeretettel várjuk a kedves Híveket!
▪ Február 16-án, pénteken a révfalui, kisbácsai, bácsai,
újvárosi, szigeti, pinnyédi és Árpád-házi Szent Erzsébettemplomhoz tartozó hívek nagyböjti zarándoklata
alkalmából 17:30-tól keresztút, majd 18 órától püspöki
szentmise lesz.
▪ A következő ministráns foglalkozás február 17-én,
szombaton 10 órakor lesz a Székesegyházban. Szeretettel
hívjuk és várjuk a ministránsokat!
▪ A jegyesoktatások első kurzusának harmadik és
egyben utolsó alkalmát február 17-én, szombaton este 7
órakor tartjuk. Gyülekező a Székesegyház főbejáratánál
lesz!

HAMVAZÓSZERDA
Hamvazószerda, a Húsvétot megelőző negyven napos
nagyböjt első napja. E negyven nap a keresztények
számára bűnbánati időszak, amely alkalmat ad a
lemondásra, a hitben való elmélyülésre és
kiengesztelődésre,
hogy
méltóképpen
felkészülhessenek Jézus Krisztus feltámadásának,
Húsvét megünneplésére.
Hamvazószerda az őskeresztény hagyományból
merít: a hívők a vezeklés részeként hamut szórtak a
fejükre. Még ma is őrzik ennek emlékét: az előző
évben megszentelt és elégetett barka hamujából a pap
hamvazószerdán (és nagyböjt első vasárnapján)
keresztet rajzol a hívek homlokára, miközben ezt
mondja: „Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá
leszel!” A hamu egyszerre jelképezi az elmúlást és a
megtisztulást.
A VII. században alakult ki a mai gyakorlat, hogy a
nagyböjt kezdetét a böjti időszakra eső első vasárnap
előtti szerdára tették, így hamvazószerdától húsvét
vasárnapig nem negyven, hanem negyvenhat nap telik
el, ugyanis a közbe eső hat vasárnap nem böjti nap.
Miért éppen negyven napig tart a nagyböjt? A
Szentírásban számos esemény kapcsolódik a
negyvenes számhoz. Jézus Krisztus nyilvános
működésének megkezdése előtt negyven napot töltött
a pusztában. Negyven napig tartott a vízözön,
negyven évig vándorolt a pusztában a zsidó nép,
Mózes negyven napig tartózkodott a Sínai hegyen és
Jónás próféta negyven napos böjtöt hirdetett
Ninivében.
A böjt vallásos gyakorlata a bűnbánat, a megtisztulás,
az áldozat és a könyörgés kifejeződését szolgálja, jelzi
az ember Isten iránt tanúsított szeretetét és az érte való
áldozatvállalását. Nagyböjtben a keresztények
különös figyelmet fordítanak a szegények
megsegítésére is.
www.domsopron.hu/cikkek/hamvazoszerda-nagybojt

Szerkeszti és kiadja: A Győri Székesegyházi Plébánia  9021 Győr, Káptalandomb 17.  gyorbelvarosplebania@gmail.com  Tel.: 96/618-304, Fax.: 96/618-305  Nagyboldogasszony Székesegyház  Tel.: 30/320-6266

