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A NAGYHETI SZERTARTÁSOK

Virágvasárnap
De. 10 órakor ünnepi szentmise barkaszenteléssel, körmenettel 

és énekelt passióval. A szentmisére gyüle
a templomban van, a liturgia elején vonulunk ki 

az urnakertbe.

Nagycsütörtök
Este 6 órakor szentmise az utolsó vacsora emlékére, lábmosás 

szertartásával, oltárfosztással, majd virrasztás, 
melyen Jézus búcsúbeszédét olvassuk.

Este 9 órakor Jeremiás siralmait énekeljük.

Nagypéntek
De. 9 órakor keresztút.

Este 6 órakor Urunk szenvedésének ünneplése.

Nagyszombat
Reggel 7 órakor Reggeli dícséretet imádkozunk.

Este 8 órakor húsvéti vigília mise, 
feltámadási szertartás körmenettel, ételmegáldással. 

Húsvétvasárnap – Hús
 Vasárnapi rend szerint lesznek a szentmisék:

730; 845; 1000; 1130 és este 1800 óra 
Húsvétvasárnap a 730, 1000 órai misék végén ételmegáldás lesz, 

az esti szentmisén ünnepi Vesperást imádkozunk. 
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Március 2-án a Katolikus, 9-én a Katolikus és a Kossuth 

Rádión közvetítik templomunkból  a 10 órai szentmisét.

Lelkigyakorlat
Március 13-14-15, este 6 órakor, a szentmise keretében. 

V Egresits Ferenc pápai prelátus,
ora.

Nagyböjt minden péntekén fél 6-kor
Keresztúti ájtatosságot tartunk!

Március 18-án, nagykedden az esti szentmise helyett 

görög katolikus szertartás lesz, 
az úgynevezett rgiája, 

melyet Tóth András görög katolikus parókus vezet.

Nagypénteken szigorú böjti nap van. A böjti fegyelem a

18 és 60 év közöttiekre úgy vonatkozik, 
hogy ezen a napon háromszor vehetünk magunkhoz élelmet, 

egyszeri jóllakás megengedett!
Aki 14. életévét betöltötte nagyböjt minden péntekén, így

Nagypén

Március 29-én, szombaton a lectio divina témája: 

"Nyújtsd ide az ujjadat és nézd kezemet..." (Jn 20,19-29)

Március 30-án, az Isteni irgalmasság vasárnapján 
10 órakor a szentmisét latin nyelven imádkozzuk.



JEGYESOKTATÁS
Azokat a jegyespárokat, akik házasságkötésre jelentkeztek, 

szeretettel várjuk március 12-
kurzusra. A jegyesoktatásokat szerdánként este ¼  8-8-ig tartjuk 

a plébánia I. számú hittantermében.

AZ ÜNNEPEK MÓDOSULÁSA
A Nagyhétre való tekintettel Szent József ünnepe márc. 15-én, 

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe márc. 31-én, 
a Kön  búcsúja árpilis 5-én és 6-án lesz.

Április 5-
Szentségimádást Tenger Szilárd káplán atya vezeti.

Az  betegeket 
április 4-én, pénteken látogatjuk.

„…Mert abban áll a 
Húsvét ünnepe, hogy 
igaz húsvéti Bárá-
nyunkat megölték 
értünk, s

népe házain”

(Húsvéti örömének)



Kedves Testvérek!

Húsvét keresztény hitünk szíve és középpontja. A Húsvéti 
Szent Három nap, Nagycsütörtök, Nagypéntek és Nagyszombat  
az egész liturgikus é m-

„átmenet”, melyben a nagy eljutunk 
hitünk szent titkának megünnepléséhez, amikor Krisztus szen-
vedése és kereszthalála által megmentett minket halálunktól és 
feltámadásával életünket újjászerezte.

Az Úr szenvedésének és föltámadásának Húsvéti Szent 
Háromnapja (Sacrum Triduum Paschale) a nagycsütörtöki 
Utolsó Vacsora emlék Szentmisével 
amely lelkületével átvezet a nagypénteki Urunk Szenvedése 
ünnepléséhez, kiteljesedik a nagyszombat éjjeli Húsvéti Vir-
rasztásban Vesperással.

A nagycsütörtöki szentmise témája: Krisztus Urunk papi tevé-
kenysége az Utolsó Vacsorán
A nagypénteki liturgia témája: A szomorúság és a szenvedés, 
majd Jézus kereszthalála emlékének felidézése
A nagyszombati húsvéti Vigília (virrasztás) témája: Az Úrért 
átvirrasztott éjszaka

Húsvét megértése és megünneplése, a liturgia összetett monda-
nivalója miatt, külön odafigyelést feltételez minden keresztény 

az ünnepi szertartások idején az 
egyes szertartások alatt rövid kommentárral szeretnénk a Test-
véreket hozzásegíteni az elmélyült ünnepléshez. Szeretettel 
hívunk és várunk mindenkit a Nagyhét minden napján templo-
munkba és kívánunk áldott húsvéti ünnepeket:

Tamás atya ,
Szilárd atya


