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         Virágvasárnap  –  Nagyhét 
 

Nagyhét - Szent Háromnap - Húsvét templomunkban 
  

Március 25 - 26 - 27 :   

NAGYHÉTFŐ - NAGYKEDD - NAGYSZERDA : ESTE 18.00 ÓRAKOR ORGONÁS SZENTMISE  
 

 A SZENT HÁROMNAP LITURGIÁJA  

-   Március 28,   N A G Y C S Ü T Ö R T Ö K 

18,00:  AZ  UTOLS VACSORA  SZENTMISÉJE 

20.30-tól 23.00-ig:  VIRRASZTÁS,  benne 21.00 – 22-00  közös SZENTÓRA! 

 -   Március 29, péntek:  NAGYPÉNTEK 

8.00: ZSOLOZSMA 

15.00:  K E R E S Z T Ú T 

18.00: AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK SZERTARTÁSA  -     Kereszthódolat, passió és szentáldozás 
 -   Március 30, szombat: NAGYSZOMBAT 

8.00: ZSOLOZSMA 

8,30 - 14-30 - ig:  SZENTSÍRLÁTOGATÁS  

Urunk feltámadásának éjszakája 
20,00: HÚSVÉTI VIGÍLIA: feltámadási szertartás, tűzszentelés, felnőtt keresztelés, szentmise és    

           feltámadási körmenet vége kb. 22.45-kor. 
 

--   Március 31, HÚSVÉTVASÁRNAP 

 Figyelem: a nyári időszámítás kezdete, egy órával kevesebbet lehet aludni… 

8.00   Húsvéti ételszentelés a templomban 

9.00   orgonás szentmise, a mise után a gyerekeknek tojáskereséssel a plébánia kertjében! 

11.00   orgonás szentmise     és este   18.00,  orgonás szentmise 

-    Április 1, hétfő: HÚSVÉTHÉTFŐ 

9.00: ORGONÁS SZENTMISE -  húsvéthétfőn csak egy ünnepi szentmise lesz templomunkban, reggel 9 

órakor, az asszonyok, lányok szenteltvízzel való meglocsolásával… 
 

 Gyónási lehetőségek húsvétra: 

Nagyhétfő - nagykedd - nagyszerda: az esti szentmise előtt 1/2 6 órától 

Nagypéntek a délután 3 órai keresztút után 

Nagyszombat: reggel 1/2 9 órától  11 óráig! 

 

Istenem, szükségem van rád, hogy taníts napról napra, minden napnak a  követelménye és szükséglete 

szerint. Add meg nekem, Uram, a lelkiismeretemnek azt a tisztaságát, amely csak a te sugallatodat érzi és 

fogja fel. Ha fülem süket, nem hallom hangodat.  Ha szemem homályos, nem látom  jeleidet. Csak te tudod 

élessé tenni szememet,  megtisztítani és megújítani  szívemet. Taníts meg arra, hogy ott üljek lábadnál, és  

hallgassam a szavadat.   (John Henry Newman) 

  



Virágvasárnap:   „Áldott a király, aki jön az Úr nevében!” 
Az ujjongó jeruzsálemi tömeg a maga-csinálta, saját képzelete-szülte Messiást ünnepli, pedig 
Jézus, Zakariás próféta jövendölésének szószerinti lejátszásával is jelzi, hogy ő a szelíd 
szenvedő Messiás. A kiábrándult, csalódott tömeg erre nagypénteken „Feszítsd meg”-et kiállt. 
Milyen messiást látok Jézusban? A csodatevőt, akihez bajaimban csodáért fordulok, vagy a 
fájdalmak férfiát, aki szenvedésével váltott meg bennünket? - Jézus „az Úr nevében” érkezik és 
mi hozsannázunk neki. Jézus azóta is mindig érkezik, mindig kész hozzánk is bevonul, csak 
fogadjuk őt tárt karokkal.  
 

Nagyhétfő: ,,Íme az én szolgám, akit támogatok, választottam, akiben kedvem telik.'' Iz 42,1 

A nagyhét első három napján az evangéliumokban Júdás köré fonódik a történet.  Számunkra 
még sem ő a főszereplő. Júdás tette alkalom arra, hogy még inkább Jézusra tekintsünk. Őt 
szemlélve minden a helyére kerül és elnyeri értelmét. 
Az áruló Júdás esete figyelmeztet arra, hogy a szegények ügyének felkarolása könnyen puszta 
ürüggyé válhat, ha csupán a szegényeket nézzük és nem Jézust. Aki Jézust  szemléli, a 
szegényeket is észreveszi, és helyesen fogja felismerni, mit kell tennie értük, mert benne látja 
őket, s őt látja bennük. Csak az ismerheti fel a szegényekben Krisztust, aki már elég sokat 
szemlélte őt kizárólagos figyelemmel, mint oly sokan a szentek körül. 
 

Nagykedd: ,,Miután Júdás átvette a falatot, azonnal kiment. Éjszaka volt.'' 

Júdás elveszi a falatot, de mindjárt belészáll a sátán. Ez azt jelenti, hogy véglegesen döntött: 
utoljára is elutasítja a felé nyújtott kezet. Jézus ezt látva szólítja fel: ,,Amit tenni akarsz, tedd meg 
mielőbb!'' Ezzel is kifejezésre juttatja, hogy nem tehetetlen elszenvedője, hanem irányítója az 
eseményeknek: elfogatása, megkínzatása és halála csak akkor következik be, amikor ő 
kinyilvánítja, hogy ,,elérkezett az óra''. 
 

Nagyszerda: ,,A tanítványok úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik, és elkészítették a 

húsvéti vacsorát.'' 
Az evangélium Júdás és a főpapok alkujáról is beszámol. És Jézus arról beszél, hogy most 
dicsőül meg az Emberfia. A sötétség hatalmának órája elérkezett, a gépezet beindult, de Jézus a 
gonoszság erőit Isten terve megvalósításának szolgálatába állítja. 
 

Nagycsütörtök: „Amikor ugyanis e kenyeret eszitek, és e kehelyből isztok, az Úr halálát 

hirdetitek, amíg el nem jön.”  (1 Kor 11,26) 
Nagycsütörtökön este az Egyház arra hív bennünket, hogy töltsük átvirrasztva ezt az éjszakát. 
Jézust követni, mint az apostolok, de legalább egy órát neki szánva. A virrasztásban, miként az 
apostolok egy is gyengülhetünk. Mert ebben a harcban nekünk nem hősökként kell helytállnunk. 
Mint Jézusnak, nekünk is lehetnek félelmeink, és  magányosnak is érezhetjük magunkat. De 
Jézus ott lesz közöttünk az Utolsó vacsora emlékezetében, a szent Eukarisztiában. Rá tekintve 
el tudjuk fogadni saját félelmeinket, aggodalmainkat, és magányunka, azt az utolsó magányt is, 
ahová senki sem tud elkísérni, de ahol Jézus szeretete vár ránk. 
 

Nagypéntek: „Íme a szent keresztfa, rajta függött valaha, a világnak váltsága!” 

A kereszten átlyuggatott kezeivel  Jézus azt fejezi ki, hogy védtelenül kiteszi magát a világ 
gyűlöletének és sértéseinek. Mégis bízik abban, hogy ebben a tehetetlenségében a kereszten 
mégis legyőzheti a világ gyűlöletét. Amikor kimondja utolsó szavait „Beteljesedett!” azt bizonyítja 
velük, hogy a szeretet még tehetetlenségében is erősebb, mint e világ minden ereje és hatalma. 
 

Nagyszombat:   ---- 
Nagyszombaton nincs idézet, mert ezen a napon, nincs szentmise, nincs szentség 
kiszolgáltatás, csak a szent sír a jeleivel. Ez a csend napja. Amikor éjszaka felhangzik az 
örömének, majd az evangélium, az már Húsvét napját jelzi. Ezen a napon a csend által szól 
hozzám az én Istenem. Meg kell tanulnom szeretnem ezt az édes-rettenetes csöndességet. Az a 
kereszthalálból részesítő csönd. Ez  a csönd: a szeretet ára. Ez maga a bizalom, hogy nem azért 
hallgat Isten, mert elfelejtett, hanem azért, mert isteni életébe akar belenöveszteni engem. 


