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HIRDETÉSEK - (2018. április 1.)
HETI LITURGIKUS REND A GYŐRI
HÚSVÉTVASÁRNAP
▪ (Vigília szentmise végén): A húsvéti ételek megáldását
SZÉKESEGYHÁZBAN
(2018. április 2. - 2018. április 8.)
HÚSVÉTHÉTFŐ (április 2.)
830 szentmise (énekes)
1000 szentmise (énekes)
1200 szentmise (énekes)
1725 rózsafüzér
1800 APOR MISE (Barsi Balázs OFM)
1930 Litánia
1945 Szentségimádás
2100 Befejező imaóra
Kedd (április 3.)
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Szerda (április 4.)
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Csütörtök (április 5.)
645 szentmise
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
1845 Szentségimádás
Péntek (április 6.)
645 szentmise
1100 gyászmise és temetés († Németh Gyula
pápai prelátus, nagyprépost)
1715 rózsafüzér
1745 Jézus Szíve Litánia
1800 szentmise
Szombat (április 7.)
645 szentmise
800 KÉSZ-mise
830 rózsafüzér
1000 ministránspróba
1725 rózsafüzér
1800 szentmise
Vasárnap (április 8.)
HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA, AZ ISTENI
IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA
830 szentmise (énekes)
1000 szentmise (énekes)
1200 szentmise (énekes)
1725 rózsafüzér
1800 szentmise (énekes)

APOR VILMOS

Apor Vilmos 1892. február 29-én született székely
főnemesi családból Segesvárott. Püspöki székét
1941. március 2-án foglalta el. Működésére
rányomta bélyegét a háború réme. Saját biztonságát
is kockáztatta az erőszakos törekvésekkel szemben,
mindent elkövetett az üldözöttekért. Amikor a
háború elérte Győr városát, mindenkit befogadott és
sok százan találtak menedéket a Püspökvárban.
Számítva a brutalitás veszélyére, kijelentette:
„Egyszer úgy is meg kell halni, inkább ilyenkor adja
oda az ember az életét.” Ez be is következett akkor,
amikor részeg orosz katonák a pincében tartózkodó
asszonyok és lányok közül százat el akartak vinni, ő
pedig ellenállt. A katona előbb a mennyezetbe lőtt,
ahol a négy golyó helye most is látható. Majd rálőtt.
Egy lövés a fején, egy a kezén és egy a gyomrán érte.
A katonák elmenekültek és senkinek sem lett
bántódása. Kórházba szállították, majd április 2-án
éjfél után meghalt. Hivatalos emléknapja május 23án van, vagyis a végső nyughelyére helyezés
évfordulóján. Ezen a napon kívül a győri
Bazilikában minden hónap első hétfőjén szentmise
van a tiszteletére.
részlet: gyor.egyhazmegye.hu

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
Húsvéthétfő, vízbevetőhétfő, húsvét másnapja: a
Húsvétvasárnapot követő nap. Mint húsvét nyolcadába eső
nap X. Pius pápa (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 24,13-15), illetve a mátkatál
hordásának ideje.
www.lexikon.katolikus.hu

ELHUNYT NÉMETH GYULA
„Németh Gyula atya mint lelkipásztor a
Székesegyházban, s mint irodaigazgató a
Püspökségen egyaránt előttem járt a Győri
Egyházmegye szolgálatában, ezért az előd iránti
méltó tisztelet és szeretet jegyében szeretnék
megemlékezni elhunyt paptestvéremről.
Gyula atyát szülőfalujában, a szanyi Szent Anna
búcsún ismertem meg 1991-ben. Ebben az évben
kezdte meg szolgálatát Hegykő után újra Győrben.
Bár káplánéveiből nagyon szép emlékeket őrzött
szívében a Káptalandombról, minden bizonnyal
nem volt könnyű elbúcsúzni élete első és egyetlen
plébánosi állomáshelyéről, ahol a kedves hívek
mindmáig szeretettel emlegetik őt.
Mégis, a nagy Szent Pállal igyekezett
„nekilendülni” annak, ami az új feladataival rá várt.
Persze, sohasem lehetett hallani tőle olyan beszédet,
melyben ne lett volna utalás hegykői éveire.
Gyakran mentem vele együtt Sopronba, s ilyenkor
mindig kérte, ha lehet, s nem túl sietős, a Fertő-tó
partján, Hegykő érintésével menjünk a hűség
városába. Mindig teljesítettem kérését...
(folyt.)

most a szertartás végén, illetve vasárnap a szentmisék
után tartjuk a sekrestyében.
▪ Ma, Húsvétvasárnap 10 órakor ünnepi püspöki
szentmise lesz, melynek végén Megyéspüspök úr pápai
áldásban részesíti a jelenlévőket.
▪ Holnap, Húsvéthétfőn vasárnapi miserendet tartunk.
17:25-től a rózsafüzért imádkozzuk.
Ez a nap, április 2-a, Boldog Apor Vilmos vértanú
püspökünk mennyei születésnapja. Az évforduló
alkalmából ünnepi megemlékezést tartunk a
Székesegyházban. Az este 6 órakor kezdődő szentmise
szónoka Barsi Balázs ferences atya lesz. A szentmisét
követően
19:30-tól
litániát,
majd
19:45-től
Szentségimádást tartunk. Este 9 órakor befejező
imaórával zárjuk a megemlékezést. Szeretettel hívjuk és
várjuk a kedves Testvéreket!
▪ Április 5-én, csütörtökön 18:45-től szentségimádás
lesz. Szeretettel várjuk a kedves Híveket!
▪ Veres András győri megyéspüspök az Egyházmegye
papsága és a gyászoló rokonság nevében fájdalommal, de
a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy Németh Gyula
atya életének 82., papságának 58. évében, március 28-án,
nagyszerdán szentségekkel megerősítve elhunyt a Győri
Egyházmegyei Papi Otthonban. Temetése április 6-án,
pénteken a 11 órakor bemutatott szentmise után lesz a
győri Székesegyház kanonoki kriptájában. Az örök
világosság fényeskedjék neki. Imádkozzunk érte!
▪ Szintén április 6-án, pénteken 17:45-től a Jézus Szíve
Litániát imádkozzuk.
▪ Április 7-én, szombaton reggel 8 órakor tartjuk a KÉSZ
részvételével az engesztelő fatimai szentmisét. A
szentmise után a rózsafüzért imádkozzuk.
▪ A következő ministráns foglalkozás április 7-én,
szombaton 10 órakor lesz a Székesegyházban. Szeretettel
hívjuk és várjuk a ministránsokat!
▪ 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 április 15-ig lehet 3000 Ft/fő
befizetésével a Székesegyház sekrestyéjében.
▪
Legszentebb
ünnepünkön
minden
kedves
Testvérünknek áldott, boldog húsvétot kívánunk: a mi
Urunk, aki valóban feltámadt a halálból, adjon nekünk is
erőt a mindennapok küzdelmeihez!

„Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszünhetett dobogni szíve Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.”
/Pilinszky János: Harmadnapon/
ELHUNYT NÉMETH GYULA
(folyt.)

Ha már Sopront, a hűség városát említettem,
ki kell emelnem, hogy ez a hűség jellemezte
Gyula atya győri szolgálatát mindvégig.
Lehetett akár a nyári szabadság ideje, ő
készségesen vállalta az ügyeletet, s mindig
elérhető volt a paptestvérek és a hívek
számára egyaránt.
Most, amikor itt a földi életben legnagyobb
keresztény ünnepünkre, a Húsvétra készülünk
a feltámadás és az örök élet reményében,
Gyula atya már a túlparton áll, ahol Jézus
Örök Húsvétja várja. S miközben nem
felejtünk el imádkozni üdvösségéért, ő már
talán hallja a mennyei Atya hívó szavát: „Jól
van, te derék és hűséges szolga! A kicsiben hű
voltál, most sokat bízok rád: menj be Urad
örömébe!” (Mt 25,21)
Gyula atya! Nyugodj békében! Találkozunk
odaát!”
Bognár István
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