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HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI
SZÉKESEGYHÁZBAN
(2018. március 5. - 2018. március 11.)
Hétfő (március 5.)
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800
Apor-mise
(Szabó
János
balatonalmádi plébános; ezüstmisés
áldás)
Kedd (március 6.)
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
1900 PTT-gyűlés
Szerda (március 7.)
Szent Perpétua és Felicitász vértanúk
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
1900 Biblia-kör
Csütörtök (március 8.)
Istenes Szent János szerzetes
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
1845 szentségimádás
Péntek (március 9.)
Római Szent Franciska szerzetesnő
645 szentmise
1730 keresztút
1800 PÜSPÖKI SZENTMISE
(nagyböjti zarándoklat: győri Szent
Kamillus- és Szentlélek-templom hívei)
1900 Katekumen-tanfolyam
Szombat (március 10.)
645 szentmise
1000 ministránspróba
1200 temetés
1400 szentmise († Dr. Dékány Sándor László)
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Vasárnap (március 11.)
NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA

830 szentmise (énekes)
1000 szentmise (énekes)
1200 szentmise (énekes)
1725 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)
TARTÓSÉLELMISZER-GYŰJTÉS
TEMPLOMAINKBAN
„Kedves Testvérek!
A nagyböjti időben a szentmise prefációja arra hívja
fel a figyelmünket, hogy a lelki készületünk három
részből áll: „önmegtagadással dicsőítsünk téged,
bűnös vágyainkat féken tartsuk, és a nélkülözőket
segítve atyai jóságodat kövessük” (nagyböjti III.
prefáció).
A „nélkülözőket segítve atyai jóságodat kövessük”
felszólítás közös gyakorlására hívjuk a testvéreket,
amikor idén újra meghirdetjük a nagyböjti
tartósélelmiszer-gyűjtést templomainkban. (folyt.)

(folyt.) Ezzel két egyházi hagyományt elevenítünk fel,
hiszen az első század keresztényei a szentmisére hozták
magukkal a szegényeknek szánt adományaikat.
Régi böjti hagyomány volt az Egyházban, hogy a
böjtöléssel megtakarított javakat a szegényeknek
ajánlották fel. Ezeket a példákat követve, kérjük, hozzák el
a szentmisékre tartósélelmiszer-felajánlásukat és tegyék a
templomban erre kijelölt helyre.
A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája
valósul meg közöttünk. A templomainkban összegyűjtött
élelmiszerek nemcsak táplálékot jelentenek, hanem
üzenetet is visznek magukkal, a Gondviselő Isten
kézzelfogható szeretetét a nélkülöző családokba.
Ferenc pápa az idei nagyböjti körlevelében így buzdít
bennünket:
„Az alamizsnálkodás gyakorlása által megszabadulhatunk
a kapzsiságtól és felfedezhetjük, hogy a másik ember a
testvérünk: amim van, soha nem teljesen az enyém.
Mennyire szeretném, hogy az adakozás valódi életstílussá
válna mindenkiben! Bárcsak követnénk keresztényekként
az apostolok példáját, és meglátnánk a másokkal való
osztozás lehetőségében az Egyházban megélt közösség
kézzelfogható tanúságtételét. Ennek kapcsán felidézem
Szent Pál felszólítását, amikor a korintusi hívekhez fordult
a jeruzsálemi közösségnek szánt pénzgyűjtés ügyében:
»mert javatokra válik« (2Kor 8,10).
Ez különösen is igaz Nagyböjtre, amikor számos szervezet
tart gyűjtést nehéz helyzetben lévő egyházaknak és
népeknek. Bárcsak mindennapi kapcsolatainkban is,
minden olyan testvérünkkel szemben, aki segítséget kér,
arra gondolnánk, hogy ez egy felhívás a Gondviselés
részéről. Minden adakozás alkalom számunkra, hogy részt
vegyünk abban, ahogyan Isten gondját viseli
gyermekeinek. Ha ma engem használ fel arra, hogy
segítsen egy testvéremen, hogy ne gondoskodna az én
szükségemről is legközelebb ő, akit senki nem múlhat felül
nagylelkűségben?”
Tegyünk tanúságot az irgalmas szeretet gyakorlásáról, és
lehetőségeinkhez mérten tartós élelmiszerrel járuljunk
hozzá a Katolikus Egyház segélyakciójához. Ezt
megtehetik hétköznapokon, valamint március 4-től 11-ig.
Adományaikat a karitász juttatja majd el a rászorulókhoz.
A
korábbi
években
meghirdetett
gyűjtésünk
eredményeképpen családok ezreit tudtuk segíteni azokkal
a segélycsomagokkal, amelyeket a hívek adományaiból
juttattunk el a rászorulókhoz. Ha ezt mindannyian
megtesszük és legalább egy kilogramm adományt hozunk
a templomba, újra nagyon sok családnak tudunk segíteni
az irgalmas Jézus példáját követve.
Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a
karitász segítő munkájába. Ha hívjuk a 1356-os
telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk.
„1% segítség, 100 % szeretet.” Kérjük, hogy aki teheti,
adója egy százalékával is támogassa a Katolikus Karitász
karitatív szolgálatát: a Karitászt Támogató Alapítványt.
Köszönjük a szegényeknek szánt adományaikat!”
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
Forrás: MKPK Sajtószolgálat, Magyar Kurír, Győri
Egyházmegye Sajtóirodája

A GYŐRI KÖNNYEZŐ SZŰZANYA
BÚCSÚJA
2018. március 16. (péntek)
15:30
A
GYŐRI
KÖNNYEZŐ
SZŰZANYA
TISZTELETE CÍMŰ KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJA
Helyszín: Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár
(Győr, Gutenberg tér 2.)
2018. március 16.
16
óra
A
CANT’ART
ÉNEKEGYÜTTES
HANGVERSENYE
Helyszín: Nagyboldogasszony-székesegyház
2018. március 16.
19 óra CANTICUM MARIAE – LEMEZBEMUTATÓ
KONCERT
Helyszín: Nagyboldogasszony-székesegyház
Közreműködnek a Győri Hittudományi Főiskola
Egyházzenei Tanszékének oktatói, Bognár Krisztina
énekművész és Kecskés Mónika orgonaművész. (folyt.)

HIRDETÉSEK - (2018. március 4.)
▪ Boldog Apor Vilmos püspök tisztelőinek elsőhétfői
szentmiséjét holnap este 6 órai kezdettel Szabó János
balatonalmádi plébános mutatja be és ezüstmisés
áldásban részesíti a jelenlévőket. A szentmise előtt
17:25-től a rózsafüzért imádkozzuk.
▪ Március 6-án, kedden a Székesegyházi Plébánia
Tanácsadó Testülete gyűlést tart. Plébános atya
szeretettel hívja és várja a testület tagjait a kedd esti
szentmisére és az azt követő gyűlésre. A testületi tagok
megjelenésére feltétlenül számítunk. Kérjük a testület
tagjait, hogy vegyék át meghívójukat a sekrestyében!
▪ Március 7-én, szerdán este 7 órakor lesz a Biblia-kör
következő alkalma: gyülekező a plébánián, a
Káptalandomb 17. szám alatt.
▪ A Bencés Diákok Győri Egyesülete március 8-án,
csütörtökön 18:30-kor tartja következő szabadegyetemi
előadását a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium
Dísztermében. Vendégük: Dr. Ócsai Antal, a
Jászberényi Kórház orvos-igazgatója. Előadásának címe:
A sebesült Görgey. A belépés díjtalan.
▪ Március 8-án, csütörtökön 18:45-től szentségimádás
lesz. Szeretettel várjuk a kedves Híveket!
▪ Március 9-én, pénteken a győri Szent Kamillus és
Szentlélek plébániához tartozó hívek nagyböjti
zarándoklata alkalmából 17:30-tól keresztút, majd 18
órától püspöki szentmise lesz.
▪ A Katekumen-oktatás következő alkalma március 9én, pénteken este 7 órakor kezdődik: gyülekező a
plébánián, a Káptalandomb 17. szám alatt.
▪ A következő ministráns foglalkozás március 10-én,
szombaton 10 órakor lesz a Székesegyházban. Szeretettel
hívjuk és várjuk a ministránsokat!
▪ Március 11-ig tartós élelmiszert gyűjtünk rászoruló
testvéreink megsegítésére itt, a Székesegyház
sekrestyéjében. Adományaikat a Karitász juttatja majd
el a rászorulókhoz. Telefonos adományvonalon is
bekapcsolódhatnak a Katolikus Karitász segítő
munkájába: ha hívják a 1356-os telefonszámot,
hívásonként 500 forinttal segítenek. Hálásan köszönjük
a kedves Hívek segítségét!

A GYŐRI KÖNNYEZŐ SZŰZANYA
BÚCSÚJA
(folyt.)

2018. március 17. (szombat)
Helyszín: Nagyboldogasszony-székesegyház
A PAPSÁG ÉS SZÜLEIK ZARÁNDOKLATA
6 óra – Szentmise a könnyezés órájában
11 óra – Püspöki szentmise: Varga László kaposvári
megyéspüspök
A HÍVEK ZARÁNDOKLATÁNAK MEGNYITÁSA
18 óra – Püspöki szentmise: Veres András győri
megyéspüspök. Szentbeszédet mond Böjte Csaba
ferences rendi szerzetes.
19 óra – A Palestrina Kórus Könnyező Szűzanyaköszöntő áhítata
22 óra – Szentmise az elhunyt zarándokokért és a
zarándokok elhunyt hozzátartozóiért
23 óra – Szentségimádás
A szentségimádást egész éjszakás virrasztás követi.

2018. március 18. (vasárnap)
A HÍVEK ZARÁNDOKLATA
0 óra – Népi keresztút
1-6 óra – Imaórák a zarándokcsoportok vezetésével
6 óra – Szentmise a könnyezés órájában
8:30 – Szentmise
10 óra – Ünnepi szentmise: Fazakas Zoltán Márton
OPraem csornai apát
12 óra – Szentmise
14 óra – Zarándokok búcsúztatása
A Szent László Látogatóközpont (Győr, Káptalandomb
13.) hosszabbított nyitvatartással (10 órától 20 óráig) és
kedvezményes, 500 forintos jegyárral várja a látogatókat
március 17-én és 18-án. A Győri Egyházmegyei Kincstár
és Könyvtár Gutenberg téri kiállítóterében látható
Boldogasszony című kiállítás ezeken a napokon
ingyenesen látogatható.
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
Győri Egyházmegye Sajtóirodája
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