Plébániai Hírlevél
A Győri Székesegyházi Római Katolikus Plébánia heti hírlevele
VI. évfolyam 233. szám – 2018. március 25. – VIRÁGVASÁRNAP

HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI
SZÉKESEGYHÁZBAN
(2018. március 26. - 2018. április 1.)
Hétfő (március 26.)
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Kedd (március 27.)
645 szentmise
1500 temetés
1725 rózsafüzér
1800 szentmise (Győr töröktől való
visszafoglalásának 420. évfordulója)
2000 „Kiáltás” (közös imádkozás, melyet a
Mária Rádió a Székesegyházból élőben
közvetít)

Szerda (március 28.)
6 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
45

NAGYCSÜTÖRTÖK (március 29.)
1000
PÜSPÖKI
SZENTMISE
(Olajszentelési szentmise)
1800 PÜSPÖKI SZENTMISE (az Utolsó
Vacsora emlékére)
NAGYPÉNTEK (március 30.)
(szigorú böjt!)
1500 AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK
SZERTARTÁSA (Veres András
megyéspüspök)
2000 BELVÁROSI KERESZTÚT
(Veres András megyéspüspök)
indulás-érkezés: a Székesegyház elől
NAGYSZOMBAT (március 31.)
2000 HÚSVÉT VIGÍLIÁJA ÉS
FELTÁMADÁSI KÖRMENET (Veres
András megyéspüspök)
HÚSVÉTVASÁRNAP (április 1.)
URUNK FELTÁMADÁSA - FÜ

830 szentmise (énekes)
1000 PÜSPÖKI SZENTMISE (énekes)
(Veres András megyéspüspök; pápai
áldás)
1200 szentmise (énekes)
1800 szentmise (énekes)
RAJZPÁLYÁZAT

A Győr Egyházmegyei Vagyonkezelő Központ
BOLDOG
APOR
VILMOS
PÜSPÖK
vértanúságára emlékezve rajzpályázatot hirdet
általános iskolás diákok részére.
A
díjazott
plakátok
elkészítői
hasznos
tárgyjutalomban részesülnek, valamint műveik a
Győri Egyházmegyében kiállításra kerülnek.
Technika: rajz, méret: A/4-es műszaki rajzlap
Beküldési határidő: 2018. május 15.
Beküldési cím: Győr Egyházmegyei Vagyonkezelő
Központ, 9021 Győr, Káptalandomb 13. (akár
személyesen is leadható)
Fontos! A pályaművek hátoldalára írd rá a neved, az
iskolád és a saját elérhetőségedet (cím,
telefonszám), életkorod, illetve a felkészítő tanárod
nevét. A pályázatra beküldött műveket nem áll
módunkban visszaszolgáltatni. Az alkotásról készült
másolatok, fotók későbbi felhasználásának jogát
fenntartjuk.
Szent László Látogatóközpont

NAGYCSÜTÖRTÖK

HIRDETÉSEK - (2018. március 25.)

Az utolsó vacsora, Jézus elárultatásának és elfogatásának
napja, a húsvéti szent háromnap első napja, az
olajszentelés, az Oltáriszentség alapításának ünnepe.
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.
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.

▪ 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 a mi Urunk, Jézus Krisztus értünk, üdvösségünkért
vállalt.
▪ Március 26-27-28-án, Nagyhétfőn, Nagykedden és
Nagyszerdán a szentmisék a szokott időben lesznek,
reggel 6:45-kor és este 6 órakor. 17:25-től a rózsafüzért
imádkozzuk a Fatimai kápolnában. Az esti szentmisék
alatt gyónási lehetőséget biztosítunk. Használjuk ki ezt
az alkalmat a húsvéti szent három napra való méltó
felkészüléshez!
▪ Március 26-án, hétfőn délután 4 órára és pénteken 10
órára szeretettel várjuk a kedves Híveket a
Székesegyházba
a
nagyheti
szertartások
előkészítéséhez. Köszönjük segítségüket!
▪ Március 27-én, kedden este 6 órakor a Szent László
Határőr Hagyományőrző Egyesület és a Történelmi
Vitézi Rend Területi Székkapitánysága Győr töröktől
való visszafoglalásának 420. évfordulóján, a hősök és
áldozatok lelki üdvéért, a Bazilikában szentmisével
emlékezik. Köszöntőt mond: vitéz Fehérné Markó
Kamilla törzsszéki vitézi hadnagy. Ünnepi beszédet
mond vitéz Fehér Imre elnök, székkapitány. A szentmise
után koszorúzás lesz a hős tábornokok szobránál.
▪ Szintén március 27-én, kedden este 8 órától a Mária
Rádió negyedórás élő közvetítést sugároz a magyarság
lelki megújulásáért a Székesegyházból. Mindenkit
szeretettel várunk nemzetünkért való közös imádságra!
▪ Március 28-án, szerdán este 6 órakor Soós Viktor Attila
történész fogja tartani a Hitünk és Életünk
Szabadegyetem következő előadását a Győri
Hittudományi Főiskolán „Egyházüldözés a kommunista
diktatúrában Brenner János életén keresztül” címmel.
▪ Nagycsütörtökön 10 órakor kezdődik az olajszentelési
szentmise, melyben egyházmegyénk Főpásztora
megszenteli a keresztelendők és betegek olaját, majd a
krizmát. Az utolsó vacsora emlékére bemutatott
szentmise Nagycsütörtökön este 6 órakor lesz.
▪ Nagypénteken 15 órakor kezdődik Urunk
szenvedésének szertartása a Székesegyházban. Ezen a
napon szigorú böjti fegyelmet kell tartanunk. Betöltött 18
éves kortól a megkezdett 60 éves korig naponta csak
háromszor szabad étkezni és egyszer szabad jóllakni,
húseledelt pedig a betöltött 14 éves kortól nem szabad
fogyasztani.
17 órakor a Szent László Látogatóközpont
megemlékezést tart Apor Vilmos vértanú püspök
emlékére a Gutenberg tér 2. szám alatti előadóterében.
Részleteket a plakáton és a Plébániai Hírlevélben
olvashatnak!
20 órakor keresztutat járunk a belváros utcáin Püspök
Atya vezetésével. A Székesegyház elől indulunk és oda
is térünk vissza.
▪ Nagyszombaton napközben nem lesz szentmise, a
szentsír látogatására van lehetőségünk. A vigíliaszentmise és a feltámadási körmenet, mely már Húsvét
ünnepéhez tartozik, este 8 órakor kezdődik.
▪ Húsvétvasárnap 10 órakor ünnepi püspöki szentmise
lesz, melynek végén Megyéspüspök úr pápai áldásban
részesíti a jelenlévőket. Húsvéthétfőn vasárnapi
miserendet tartunk.
▪ Számunkra, győriek számára különösen is kiemelkedő
lehetőség, hogy a nagyheti szertartásokat Püspök Atya,
mint apostol-utód vezetésével ünnepelhetjük. Szeretettel
hívjuk és várjuk a kedves Testvéreket a húsvéti
szertartások közös ünneplésére!
▪ 2018. május 1-jén Szombathelyen lesz Brenner János
vértanú pap boldoggá avatása. Ezen alkalomból
zarándokutat szervezünk. Részt veszünk a 11 órakor
kezdődő ünnepi szentmisén. Délutáni órákban litániával
köszöntjük a Szűzanyát a csepregi Boldogasszonykápolnában. Jelentkezni március 31-ig lehet 3000 Ft/fő
befizetésével a Székesegyház sekrestyéjében.
▪ Végezetül már most a Nagyhét kezdetén kívánunk
minden kedves Testvérünknek sok áldást, Húsvét tiszta
örömének átélését!

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.
részlet: www.lexikon.katolikus.hu

NAGYSZOMBAT
Jézus sírban pihenésének ideje, a liturgiában a húsvéti
szent háromnap harmadik napja. 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). 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.
részlet: www.lexikon.katolikus.hu

SZENT LÁSZLÓ LÁTOGATÓKÖZPONT
PROGRAMJA
„A kereszt erősíti a gyengét, szelídíti az erőset”
1945 nagypéntekjére emlékezünk
Helyszín: Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár
Gutenberg tér 2. sz. alatti előadótér (Frigyláda felől)
Időpont: 2018. március 30. 17:00 óra
Emlékezés programja:
- Filmvetítés Boldog Apor Vilmosról
- Dr. Ligeti Imréné szemtanú visszaemlékezése
- Dr. Szabó Ferenc jezsuita atya előadása:
Apor Vilmos a szociális apostol, Prohászka tanítványa
- Hálaadó ima a tragédia színhelyén
Szent László Látogatóközpont
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