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Szentmisék rendje: Hétköznaponként reggel 7 és este 6 óra
Vasárnaponként ½  8, ¾  9, 10, ½  12 és este 6 óra

aponként reggel ¾  7-
kedden, csütörtökön, pénteken és szombaton az esti szentmisék ideje alatt

Vasár- és ünnepnapokon a szentmisék ideje alatt

A NAGYHETI SZERTARTÁSOK RENDJE

Ápr. 5. Virágvasárnap
De. 10 órakor ünnepi szentmise lesz barkaszenteléssel, 
körmenettel. Az evangélium helyén Szent Márk passióját 

a templomban 
van, a liturgia elején közösen vonulunk ki az urnakertbe.

Ápr. 9. Nagycsütörtök
De. 9 órakor püspöki Olajszentelési mise lesz a Bazilikában.
Templomunkban este 6 órakor
Vacsora emlékére. A szentmise keretében lesz a lábmosás szertar-
tása, majd a mise végén oltárfosztás, illetve virrasztás Jézus bú-
csúbeszédének felolvasásával.
Este 9 órakor Jeremiás siralmait énekeljük.

Ápr. 10. Nagypéntek
De. 9 órakor keresztút.
Este 6 órakor Urunk szenvedésének ünneplése.

Ápr. 11. Nagyszombat
Reggel 7 órakor Reggeli dicséretet imádkozunk.
A Húsvéti Vigília mise este 8 órakor a .
Urunk feltámadásának ünnepi szertartása végén tartjuk a 
hagyományos körmenetet és a húsvéti ételmegáldást. 

Ápr. 12. Húsvétvasárnap – Ápr. 13. Húsvéthét
A szentmisék vasárnapi rend szerint lesznek: 730; 845; 1000; 1130 és 
1800 órakor. Húsvétvasárnap a 730 és a 1000 órai misék végén 
ételmegáldás 1730-kor imádkozzuk az 
ünnepi Vesperást.
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Az  betegeket április 3-án látogatjuk.

Keresztút
Április 3-án, pénteken este ¾  6-kor keresztutat járunk.

Nagyböjti lelkigyakorlat
Április 2-4-ig lelkigyakorlat lesz templomunkban. Az esti szentmisék 
alatt folyamatos szentgyónási le

Sóczó Ferenc piarista 
szerzetes atya lesz.

Április 7-én, nagykedden az esti szentmise helyett görög katolikus szer-
tartás lesz, melyet Tóth András görög katolikus parókus vezet.

Április 12-én, Húsvét vasárnap 16 
testvérünk fog részesülni a beavató szentségekben.

Gitáros szentmise
Április 18-án, szombaton az esti szentmise plébániánk gitáros ének- és 
zenekara ésével lesz. 

Mocorgók miséje
Szeretettel hívjuk és várjuk a kisgyermekes családokat 
április 19-én délután 4 órakor a 
„Mocorgók miséjére”.

Lectio divina
Április 25-én, szombaton este 7 órakor várjuk ismét a testvéreket a Szent-
írás imádságos olvasására, melynek témája: „Pál Szilást választotta tár-
sul...” (ApCsel 15,36-41)

Április 19-én, vasárnap, a 
Péterfy Sándor 
Április 26-án, vasárnap,
Csejtey Mónika és Szilárd atya csoportjainak, délután 4 órakor pedig 

¾  6-kor énekeljük a lorettói litániát.

Az  betegeket május 1-jén látogatjuk.



Christus resurrexit – Krisztus feltámadt!

ériumát. A 
templomokban számtalan húsvéti gyertya gyulladt ki, jelképezve Krisztus 
fényét, amely megvilágította és megvilágítja az emberiséget, örökre le-

zhangzanak azok a 
szavak, amelyek döbbenettel töltötték el az asszonyokat, akik a szombat 

z-
z-

talanok voltak Mesterük elveszítése miatt, amikor a sírhoz érkeztek látták, 
hogy a bejáratot lezáró nagy követ valaki elgurította és a Mester teste már 
nem volt ott. Miközben ott álltak bizonytalanul és eltévelyedve, két ra-
gyogó ruhába öltözött férfi

ltak között? Nincs itt, föltámadt”. „Non est hic, sed 
a-

nak a világegyetemben, mint örömhír, amely minden változás nélkül, 
ugyanakkor végtelen és mindig új hanggal szeli át az évszázadokat.

zlik, 
hogy Jézus „nincs itt”: Isten Fia nem maradt a sírban, mivel nem válhatott 

forrása. „Az a szombat nagy ünnep volt”, mint ahogy János evangélista 
írja, a történelem legünnepélyesebb napja, amikor a „szombat Ura” betel-

ndenséget Isten 
vet, 

halott testét áthatotta Isten életet adó lehellete, és széttörve a sír korlátait 
ngyalok, hogy „nincs itt”, 

nincs a sírban. Zarándokként járt az emberek földjén, útját, mint minden-
ó-

don, megnyitotta a földet és azt szélesre tárta az Ég felé.
Jézus feltámadt, és békéjét nekünk ajándé

Krisztus feltámadt – Christós anésti. A harma-
dik évezred emberisége ne féljen megnyitni szívét Krisztusnak. Evangéli-
uma töltse el minden ember szívét, maradéktalan válaszként a béke és a 
boldogság utáni vágyakozásra. 
Krisztus él és velünk együtt halad. A szeretet hatalmas misztériuma! 
Christus resurrexit, quia Deus caritas est! Alleluja!



Kedves Testvéreink!

„Jézus Krisztus feltámadt! – Valóban feltámadt!”

Ezzel a rövid hitvallással köszöntik egymást világszerte keresztény testvé-
reink. Ezzel a köszöntéssel szeretnénk mi is Húsvét napján a feltámadt 
Krisztus ára.
Húsvét ünnepe van. De tudjuk-e egészen pontosan, mi is történik ilyenkor 
a keresztények templomaiban és mi is megy végbe ilyenkor a szívünkben?
Talán bennünket is megállít egy pillanatra a Feltámadottal való találkozás. 

kor Húsvét hajnalának tavaszi virágillatú felis-
merése. Sokan vagyunk ilyenkor együtt a templomainkban. Valahogy úgy 
érezzük, mindenki hazajön. Talán még azok is, akik máskor, máshol róják 
az élet egyáltalá Valahogy azt tapasztaljuk, hogy 
húsvéti szentgyónásunk, régóta vágyott szentáldozásunk egyszerre új ér-
telmet ad életünknek, átrendezi eddig egészen átrendezhetetlennek

em véletlenül van ez így, hiszen ahogy minden tavaszt meg-
szentel Megváltásunk ünnepe, ugyanúgy minden emberi elhatározásba is 
új tavaszt kell hoznia a Megváltónak. Krisztus feltámadása úgy lép be 
életünk mozgalmas hétköznapjaiba minden évben, mint az elhengerített 

és az otthagyott leplek bizonyossága Mária Magdolna, Péter, János és a 
többi tanítvány életébe. 
Ugyanakkor alázattal kell azt is felismernünk, hogy Húsvét titka messze 
felülmúl bennünket. Krisztus feltámadásának nem voltak szemtanúi. Az a 
Pillanat ugyanis annyira felülmúlja a mi i eli világunkat, 
hogy tköznapi. Húsvét 
után Jézus itt is, ott is megjelenik,
Jézus ma is ezt az utat választja Egyházában. Mel
Emmauszi úton. Megjelenik a kenyértöréskor a Szentmisében. Együtt 
zarándokol velünk az egyáltalán nem húsvéti pillanatokban, amikor már-
már úgy érezzük, keresztre feszít bennünket ismét a világ véget nem érni 
látszó hajtása. 
Ilyenkor, ha a keresztények köszönésének egyetlen mondatává is kristá-
lyosodik bennünk csupán Húsvét meg
nekünk, hogy ez a Húsvét minden vasárnap forrása. S így minden vasár-
nap azt az új tavaszt jelenti számunkra, melyben ott lüktet az Örök élet 
virágzó pompája. Ezekkel a gondolatokkal kívánunk áldott Húsvétot!

 Szeretettel: Tamás atya és Szilárd atya


