
Sokszor énekeltük mostanában, 
így a nagyböjti szent időben azt a 
szép, XVII. századi egyházi nép-
énekünket, amelyik ezzel a na-
gyon egyszerűnek tűnő felszólí-
tással kezdődik: „Térj meg ke-
resztény!” Mintha az ének szer-
zője hallotta volna kimondott 
vagy kimondatlan „Jó, de ho-
gyan?” kérdésünket, és tömören, 
de annál nagyobb körültekintés-
sel igyekezett egyszer s minden-
korra összefoglalni a nem min-
dennapi felszólítás után a keresz-
tény ember nagyböjti tennivalóit. 
Az első versszak végén található 
mondat: „Húsvét közeleg, ké-
szítsd föl szívedet!”, voltaképpen 
nemcsak a rövid, ám rendkívül 
tartalmas elmélkedő ének célját 
határozza meg, hanem igazából 
az egész nagyböjt értelmét meg-
adja.  

Lassan nagyböjtünk beteljesülése 
felé tartunk, húsvét már az ajtó-
ban kopogtat. Azt, hogy megtéré-
sünkben, üdvösségünk munkálá-
sában, szeretetünk és kedvessé-
günk megmutatásában meddig 
jutottunk el, valószínűleg elég 
nehéz lesz megállapítani. Szívünk 
felkészítése is hagyhat még némi 
kívánnivalót maga után. A nagy-
böjt végi kiértékelésünk azonban 
nem lehet az emberi mértékegy-
séggel mérhető eredményeink 
tükre. Jézus Krisztus nem a 
„sikeres nagyböjtözőkért” halt 
meg – ha ugyan volnának ilyenek 
–, hanem a bűnösökért. Húsvét 
elközelgése tehát nem a mi idő-
múlatásunknak a bravúrja, ha-
nem egyes-egyedül Isten dicsősé-
ge. Mi ehhez a dicsőséghez, mint 
szemtanúk szeretnénk megérkez-
ni. Ez a megérkezés történhet a 
Boldogságos Szűz Mária örömé-
hez hasonló kimondhatatlanság-
gal, a kenetet vivő asszonyok fris-

sességével, Péter és János külö-
nös futásával, vagy éppen Mária 
Magdolna könnyeivel. Az is elő-
fordulhat, hogy valamikor Hús-
véttól picit eltávolodva, csak Em-
mauszban érkezünk el odáig, 
hogy „látjuk dicsőségét”, sőt még 
az sem kizárt, hogy sebeket kere-
sünk, mint Tamás, ahhoz hogy 
egy új korszak kezdetén kimond-
hassuk: „Én Uram, én Istenem!” 

A Feltámadt Üdvözítő nem azt 
kérdezi tőlünk, hogy hogyan sike-
rült a megtérés. Valószínűleg azt 
sem fogja feszegetni, hogy miért 
így, vagy úgy, miért ekkor vagy 
akkor kezdtünk el rácsodálkozni 
az üres sír tényére. Őt elsősorban 
a mi személyünk érdekli, akinek 
elközelgett az Ő Húsvétja. Szeret-
né szívünkben látni az Ő Húsvét-
ját és arra kér, ha megpillan-
tottuk legbensőbb rejtekünkben 
vigyük el ezt az Örömhírt mások-
nak, mert az Ő Húsvétjához való 
megérkezés nélkül sem élni, sem 
meghalni nem érdemes. 

Áldott Húsvétot kívánok szere-
tettel:  

Tamás atya  

„Húsvét közeleg, készítsd föl szívedet!”   
 

    

TÚRMEZEI ERZSÉBET:  
„TUDSZ-E VALAMI JÓT?”  

Kérdést őrizgetek szívemben. 

Kérdője rég elköltözött. 

De milliók szomjúsága, reménye 

rejtőzik tréfás kérdése mögött. 

Mert olyan emberi jó hírre várni! 

Derűs mosollyal egyet tudakolt, 

ha beléptem: „Tudsz-e valami jót? 

Mert ha nem, hát találj ki!” 

Tudtam valami jót. Kitalálni se kellett. 

Betegágya, halálos ágya mellett 

az a jó hír volt az erő, a béke, 

utolsó, boldog menedéke, 

szenvedést beragyogó, drága cél, 

örökké új örömhír: Jézus él! 

„Tudsz-e valami jót? – visszhangzik egyre bennem. 

Tudok! Azóta sem kell bús bajpostásnak lennem, 

fénytelen szeműek közt fénytelen szívvel mennem. 

Örömmondó lehetek énekkel, tettel, szóval, 

jó hírre szomjazókat itatva örök jóval, 

szeretni és szolgálni szent, új erőt adóval, 

bánatot oszlatóval, szívet vigasztalóval! 

Évek hulló levelét űzheti őszi szél. 

Örök tavaszi jó hír él szívemben 

diadalmasan, frissen: Jézus él! 



- Interjúalanyaimat általában magázni szoktam, de mivel kér-
ted, hogy tegeződjünk, megköszönve a gesztusodat, e közvetlen 
hangnemben folytatjuk a beszélgetésünket. Először is, szeret-
ném kérni, hogy fűzzél egy-két értelmező gondolatot az írás 
címéhez, melyet Te javasoltál! 

- A címben benne van egész életem. Egyrészt baráti kapcsolatot 
ápolok az angyalokkal, másrészt Istentől azt a küldetést kaptam, 
hogy kemény harcot folytassak azok ellen, akik 1948-ban az 
egyházi iskolákra halálos ítéletet mondtak ki, és 1990 után min-
dent megtettek azok újraszervezése ellen. Harcaimban mindig 
segítségemre voltak az angyalok. 

- Jelenits István rendtársad így fogalmazott egy helyütt: „Azt 
gondolom, hogy Lupus atyát a Jóisten jókedvében teremtette.” 
Az általad előbb említett harcosság mellett én is kifejezetten 
vidám embernek ismertelek meg.  

- A szívből jövő önfeledt vidámság a hitből fakad, a természetfö-
löttire utal. Az ember csak azt vegye komolyan, amit tényleg 
komolyan kell venni, a többi dolgot pedig csak könnyedén - Ott-
lik szavával élve, „fölösleges viszontagságnak” tekintse. 

- Mi az, amiben nem ismersz tréfát? 

- A „szentet” így definiálom: olyan nagy érték, hogy vele kapcso-
latban nincs mérlegelési jogom. Csak néhány ilyen: élet, igaz-
mondás, hűség, személyválogatás nélkül kell szeretni, megbo-
csátás parancsa, ellenségszeretet parancsa, stb. 

- Változtak-e a hangsúlyok az életed során e kérdésben? Megen-
gedőbb vagy éppenséggel keményebb lettél-e bizonyos kérdé-
sekben? 

- Szükségszerűen keményedtem. Napjainkban a Sátán lépten-
nyomon tetten érhető. Például annak a tagadása, hogy Isten 
férfit és nőt teremtett, kifejezetten cinikus, sátáni ötlet. 

- Értékrendedben melyek azok a komponensek, amik kifeje-
zetten „piarista” színűek? 

- Jelmondatunk: „Pietas et littterae” (Vallásosság és tudomány). 
Meggyőződésem, hogy Istentől nem a tudomány távolít el, ha-
nem a félműveltség. Heisenberg ezt így fogalmazza meg: „A 
tudomány poharából az első korty megingathatja hitünket, de a 
pohár fenekén ott találjuk az Istent.” 

- Április 15-17 között lelkigyakorlatot vezetsz nálunk. Szólj erről 
néhány szót, kérlek! 

- Először egy tévedést szeretnék eloszlatni. Nem arról van szó, 
hogy tornaórán a testünket gyakorlatoztatjuk, most pedig a 
lelkünket. A „lelki” szó itt a Szentlélekre utal. Hadd idézzem a 
lelkigyakorlatok legnagyobb mesterét, Loyolai Szent Ignácot: 
„Kevesen sejtik, milyenné formálná őket Isten, ha teljesen átad-
nák magukat neki.” 

- Ha jól sejtem, itt eljutottunk a keresztény élet lényegéhez. 

- Pontosan így van. Én a keresztényt így definiálom: „A keresz-
tény ember odaadóan együttműködik a Szentlélekkel, aki őt 
Krisztus képére formálja. Ennek legfőbb eszközei a szentségek.” 
E definíciómnak hármas alapja van. Először is az, hogy mindany-
nyian életszentségre hívattunk meg. Másodszor: tény, hogy ezt 
elérni a Szentlélek munkálkodása nélkül képtelenség. Harmad-
szor: az „Atyai Házba” csak az nyer bebocsátást, akin az Atya 
fölismeri Fiának vonásait. 

- Visszatérve nagyheti lelkigyakorlatunkhoz: miről szeretnél be-
szélni?  

- A témánk Jézus szenvedése. A zsidók is, Mohamed is azért 
utasították el Jézust, mert nem tudták elfogadni a Szenvedő 
Jézust. Nekünk pedig Ő a legdrágább kincsünk. Úgy, ahogy azt 
Szent Pál megfogalmazza: „Nem akarok másról tudni, csak a 
Megfeszített Krisztusról.” 

 - Jónak látod-e, ha előre készülünk erre a három napra?  

- Kérdésed tanár-szívemnek: muzsika. Semmit nem ér az, amire 
nem készülünk, amit nem várunk. Így devalválódott a szexuali-
tás és a házasság is. Két házi feladatot adok: Az egyik: a négy 
evangéliumból végigolvasni Jézus szenvedéstörténetét. A másik: 
felkészülni egy jó szentgyónásra. 

- A Szent Három Nap liturgiája, illetve azok üzenetei közül me-
lyik az, ami különösen is rezonál Benned? 

- Egyértelműen a lábmosás. Félelmetes hallani Jézus Péternek 
mondott szavát: „Ha nem engeded, hogy megmossam a lába-
dat, nem lehetsz közösségben velem.” Csak az tudja mások lá-
bát örömmel, készségesen megmosni, aki megtapasztalta Jézus 
lábat-megmosó alázatát, feltétlen szeretetét. 

- Lépjünk közelebb Húsvét titkához! Tudnál-e életedből említeni 
olyan történéseket, amikor nagyon hangsúlyosan éltél át feltá-
madást, újjászületést? 

- Nem a ritka kegyelmi adományokról szólok, hanem arról, ame-
lyet bármikor, bárki átélhet. Ez a szentgyónás. Badarság az, 
hogy ezt én Istennel magánúton elintézem. Nekem szükségem 
van egy objektív külső hangra, melyben egy paptestvérem isteni 
felhatalmazás alapján kijelenti: „Feloldozlak bűneidtől.” Minden 
más csak üres fantazmagória. 

- Mi lenne személyes, felszólító módú üzeneted felénk? 

- Szeressétek az Egyházat! Az Egyház Jézus Menyasszonya, akit 
Ő annyira szeretett, hogy életét adta érte. Hogyan mondhatja 
valaki, hogy szereti Jézust, ha nem szereti Menyasszonyát? 

- Köszönöm a beszélgetést és a tanítást! 

Székelyné Szénássy Judit  

Őrangyalok és nehéztüzérség 
- Interjú Lupus atyával, Farkas István piaristával 



 Miután a babiloni 

Hammurapi uralkodása vége 

felé, Kr.e. 1755 körül elren-

delte egy ítélet- ill. törvény-

gyűjtemény megalkotását, 

annak elkészülte után a tar-

talmát belevésette egy fekete 

kőoszlopba és elhelyeztette 

Bábel istenének templomá-

ban. A törvénykönyv előszava 

szerint erre azért volt szük-

ség, hogy a „a nép jólétét 

előmozdítsa, az igazságossá-

got az országban gyarapítsa, 

az elvetemültet és a gonoszt 

kiirtsa, és hogy a hatalmas ne 

nyomhassa el a gyöngét.”  

  A 282 paragrafusból 

álló törvénykönyv a hosszúsá-

ga ellenére is csak a töredé-

két érinthette azoknak az 

ügyeknek, amelyekkel a bírók 

nap mint nap találkoztak. 

Hammurapi tisztában volt 

azzal, hogy az alattvalói javát 

szolgáló törvényeket sokan 

nem kedvelik majd, az életük-

től idegennek vagy éppen 

ellenséges szándékúnak érzik 

azokat. Feltétlenül szükség 

lesz a végrehajtó hatalom 

éberségére, határozottságára, 

sőt kényszerítő erejére is.  

 Az ókori Babilonban is 

és a világ más térségeiben is a legtöbb 

ember számára a törvény szó gyakran egy 

kívülről rá mért, nyomasztó terhet jelöl, 

ami gyakran távol áll a saját értékítéletétől 

és a céljaitól.  A történelem összes jogalko-

tójának örök kérdéseként merül fel: mit 

lehetne tenni azért, hogy az emberek a 

javukat szolgáló törvényeket a magukénak 

érezzék, sőt meg is kedveljék?  

 Ez a kérdés a zsidó nép életében is 

felmerült. Bár a környező népek szemléle-

tével ellentétben az Istenük törvényeit, 

útmutatásait elvileg előnynek tekintették. 

Ugyanakkor ezt a tisztánlátást nagyon ha-

mar elhomályosította a gyengeségeik meg-

tapasztalása, és annak felismerése, hogy 

ezek a törvények túl sokat követelnek tő-

lük.  

 Ez a tapasztalat még fájdalmasab-

ban jelent meg a száműzetés utáni kor 

kezdetén – Kr.e. 530 körül -, amikor a ko-

rábban elpusztított ország gazdaságilag 

épp, hogy tengődött, és a lakosság köré-

ben komoly társadalmi feszültségek jöttek 

létre. A kérdés most úgy fogalmazódott 

meg, hogy ebben a helyzetben egyáltalán 

fennáll-e még az Isten és a népe közt az 

atyákkal korábban megkötött, kőlapokra 

vésett szövetség. Vagy talán még szigo-

rúbb törvények megalkotására lenne szük-

ség? 

 Ekkor szólal meg az az ismeretlen 

nevű szerző, aki az írását Jeremiás próféta 

könyvébe illesztette bele. Ebből a részből 

való olvasmányunk szövege. A szerző egy 

egészen új nézőpontot képvisel.  Szerinte 

az Isten és a népe közt fennálló régi szö-

vetség helyébe most egy új lép.  

 Mivel az eddig kőlapokra vésett 

törvény nem volt célravezető, ezért Isten 

az útmutatását ezentúl az 

emberek szívébe helyezi, 

vagyis a gondolkodásuk, a 

döntésük és a cselekvésük 

központjába. A törvény valóra 

váltásának helye ezután már 

nem a fej, amely gondolkodva 

és ésszerűen elemezve a tör-

vényt alkalmazza, hanem a 

szív, amely a szeretet nyelvét 

ismeri, és a szeretettől átha-

tott magatartást gyakorolja. 

Ezentúl nem egyszerűen a 

törvénytáblák átadása a fon-

tos, hanem az egyes előírások 

személyes megvalósítása. A 

törvény új minőséget kap a 

szeretet által, ami a törvényt 

kitölti és élteti.  

 Ettől kezdve lehetővé 

válik az isteni útmutatások 

természetes hajlamból eredő 

követése. Ezután már nem 

lehet semmilyen bizonytalan-

ság az Istennel való kapcsola-

tokban, nem lehet semmilyen 

Istennel szemben tanúsított 

engedetlenség, sőt már a 

törvények tanítására sincs 

szükség.  Az Isten és az ember 

akarata összhangban van. A 

saját belátása szerint, önként 

gyakorolja mindenki az igaz-

ságot. A szövetség ismételt 

megszegése eleve valószínűt-

len vagy egyenesen kizárt. Ha viszont még-

is sor kerülne engedetlenségre, ez a szö-

vetség akkor is fennáll. Isten megbocsátá-

sa ugyanis nem egyszeri alkalmat jelent. A 

megbocsátás az Istennel való új, végleges 

közösség szilárd alapja.  

 Isten nem kívülről akar meghódíta-

ni, hanem belülről akar megnyerni. Nem-

csak minket akar megváltoztatni, hanem 

az egymással való kapcsolatainkat is.  

 Ha a mindig új utakat kereső Isten 

megbocsátja gonoszságainkat, ha a bűne-

inkre többé nem emlékezik, akkor minden 

akadály elhárul, ami akadályozhatná a 

megismerésünket és az Istennel való kö-

zösségünket.  

Tájmel Antal 

győr-szabadhegyi plébános 

A szív figyelmeztetése 
„Igen, jönnek napok - mondja az Úr -, amikor új szövetséget 

kötök Izrael házával és Júda házával. De nem olyan szövetsé-

get, mint amilyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amikor 

kézen fogva kivezettem őket Egyiptom földjéről. Azt a szövet-

ségemet ugyanis megszegték, holott én uruk voltam - mond-

ja az Úr. Ez lesz az a szövetség, amelyet majd Izrael házával 

kötök, ha elérkeznek azok a napok - mondja az Úr: Bensejük-

be adom törvényemet, és a szívükbe írom. Én Istenük leszek, 

ők meg az én népem lesznek. És többé nem lesz szükség rá, 

hogy az egyik ember a másikat, testvér a testvérét így tanít-

sa: Ismerd meg az Urat, mert mindnyájan ismerni fognak a 

legkisebbtől a legnagyobbig - mondja az Úr -, mivel megbo-

csátom gonoszságaikat, és vétkeikre többé nem emléke-

zem.” (Jer 31,31-34) ”  

Nagyböjt 5. vasárnap 
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 Április 5. péntek: látogatjuk az 
elsőpéntekes betegeket. Mivel a hús-
véti ünnepek előtt ez az utolsó lehet-
séges időpont a betegek látogatására, 
kérjük, hogy akinek idős, vagy beteg 
rokona, ismerőse otthonában szeret-
né elvégezni az ünnepek előtt szent-
gyónását, legkésőbb április 3-án, szer-
dán 18 óráig jelentse be ezt a szán-
dékát az irodán. 

 Április 6. szombat: 19 órakor 
nagyböjti vonósnégyes koncert lesz 
templomunkban „Időutazás lélektől 
lélekig” címmel és a koncertre hango-
ló beszélgetéssel. Közreműködik a 
Rosette Ensemble. A koncertre a belé-
pés ingyenes, nagylelkű felajánlott 
adományaikat köszönettel elfogadjuk. 

 Április 14. Virágvasárnap: meg-
kezdődik a Nagyhét. A barkaszentelés 
szertartása, a virágvasárnapi körme-
net délelőtt 10 órakor kezdődik az 
Urnakertben, ezt követi az ünnepi 
szentmise a templomban. A szentmi-
se keretében az evangélium helyén 
énekeljük a Lukács-passiót. 

 Április 15. Nagyhétfő, 16. Nagy-
kedd, 17. Nagyszerda: az esti szertar-
tások idején tartjuk a nagyböjti lelki-
gyakorlatunkat. A lelkigyakorlatot  
Dr. Farkas István SCHP piarista szer-
zetes atya tartja. A lelkigyakorlat alatt 
minden délután 17 órától a szertartás 
végéig lesz szentgyónási lehetőség. 

 Április 18. Nagycsütörtök: délelőtt 
10 órakor püspöki Olajszentelési 
szentmise lesz a Székesegyházban. 
Ekkor kerül sor a papi ígéretek meg-
újítására is. Püspök atya kérését tol-
mácsolva buzdítom a kedves híveket, 
különösen is az ifjakat és a ministrán-
sokat, hogy vegyünk részt minél töb-
ben ezen a délelőtti szentmisén. 
Templomunkban 18 órakor kezdődik 
a szentmise az Utolsó Vacsora emlé-
kére. A szentmise keretében lesz a 
lábmosás szertartása, majd a mise 
végén oltárfosztás, illetve virrasztás 
Jézus búcsúbeszédének felolvasásá-
val. 21 órakor Jeremiás siralmait éne-
keljük. 

 Április 19. Nagypéntek: egyetlen 
szertartás lesz templomunkban. 15 
órakor ünnepeljük Urunk szenvedése 
emlékezetének liturgiáját, passió-
énekléssel, könyörgésekkel, szentbe-
széddel, a kereszt leleplezésével, 
amelyhez a hívek is odajárulnak, vala-
mint közös szentáldozással. Nagypén-
teken délelőtt a templomban nem 
tartunk keresztutat, és este sem lesz 
semmilyen szertartás. A nagypénteki 
keresztutunk az este 18 órakor kezdő-
dő Városi Keresztút lesz, ahol plébáni-
ánk hívei plébánosukkal együtt szer-

vezetten fognak részt venni. A temp-
lomot, az urnakertet és az altemplo-
mot reggel 8 órától este 18 óráig tart-
juk nyitva. Szeretettel kérem tehát a 
kedves híveket a 14 stációs Városi 
Keresztúton való közös részvételre, 
melyet a Püspök atya fog vezetni a 
Dunakapu tér, Stelczer Lajos utca, 
Széchenyi tér, Kazinczy utca, Bécsi 
kapu tér, Káptalandomb útvonalon.  

 Április 20. Nagyszombat: egyetlen 
szertartás lesz a templomban, nem 
tartunk reggeli dicséretet. A hívek 
reggel 8 órától az esti szertartás kez-
detéig látogathatják a Szentsírt. Kér-
jük, hogy akik a Szentsír őrzésére a 
nyitvatartás ideje alatt szívesen vállal-
koznának, iratkozzanak fel a temp-
lomban elhelyezett lapokra. Nagy-
szombaton 20 órakor kezdődik a Hús-
véti Vigília ünneplése a tűzszentelés-
sel. Urunk feltámadásának ünnepi 
szertartása végén tartjuk a hagyomá-
nyos körmenetet, valamint a húsvéti 
ételmegáldást. 

 Felhívjuk a kedves testvérek figyel-
mét, hogy templomunkban április 20-
án, szombaton este 18 órakor nem 
lesz szentmise! Mindenkit szeretettel 
várunk a 20 órakor kezdődő Nagy-
szombati Vigíliára! 

 Április 21. Húsvétvasárnap: a 
szentmisék vasárnapi rend szerint 
lesznek: ½ 8; ¾ 9; 10; ½ 12 és este 18 
órakor. Húsvétvasárnap a ½ 8 és a ¾ 9 
órai misék végén is lesz ételmegáldás, 
az esti szentmise előtt pedig ½ 6-kor 
imádkozzuk az ünnepi Húsvéti Vespe-
rást. Ezen a vasárnapon az ünnepi 
szertartásrendre való tekintettel nem 
tartunk mocorgós szentmisét, és hús-
vét után április hónapban csütörtö-
könként nem tartunk szentségimá-
dást sem.  

 Április 22. Húsvéthétfő: 3 szent-
mise lesz templomunkban délelőtt  
½ 8 és 10 órakor, valamint 18 órakor. 

 Április 18-22-ig, Nagycsütörtöktől 
Húsvéthétfőig az iroda zárva lesz. 
Hivatalos ügyintézés ezekben a na-
pokban nem lesz lehetséges. Egyéb 
napokon a nyitva tartás a szokott idő-
pontokban lesz. 

 Április 27. Húsvét szombatja: dél-
előtt 10 órakor 6 testvérünk részesül 
a beavató szentségekben. Délután 
16.30-kor szeretettel várjuk a testvé-
reket a Szentírás imádságos olvasásá-
ra, melynek témája: „Köztünk van-e 
az Úr vagy nincs?” (Kiv 17,3-7). 

 Április 28. Húsvét 2. vasárnapja: 
19 órakor a Cant’Art Énekegyüttes 
húsvéti koncertje lesz templomunk-
ban. 

Április 5-én látogatjuk az elsőpéntekes bete-
geket. Tekintettel arra, hogy a húsvéti ünne-
pek előtt ez az utolsó lehetséges időpont a be-
tegek látogatására, kérjük, hogy akinek idős, 
vagy beteg rokona, ismerőse otthonában sze-
retné elvégezni az ünnepek előtt szentgyónását, 
legkésőbb április 3-án, szerdán 12 óráig jelent-
se be ezt a szándékát az irodán. 

 Április 13. - Virágvasárnap előtti szombaton 
16 órától nagyböjti szentgyónási lehetőség 
lesz, illetve 17 órakor szentmisét mutatunk be, 
melynek keretében lelkigyakorlatos elmélke-
dést tartunk templomunkban. 

 Április 14. Virágvasárnap: megkezdődik a 
Nagyhét. A barkaszentelés szertartása, a virág-
vasárnapi körmenet és a szentmise délelőtt 10 
órakor kezdődik a templomban. A szentmise 
keretében az evangélium helyén olvassuk a 
Lukács-passiót. 

 Április 15. Nagyhétfő, 16. Nagykedd és 17. 
Nagyszerda: az esti szertartások idején tartjuk a 
Szent Imre templomban a nagyböjti lelkigya-
korlatot, melyet Dr. Farkas István SCHP piaris-
ta szerzetes atya tart. A lelkigyakorlat alatt min-
den délután 17 órától a szertartás végéig lesz 
szentgyónási lehetőség. 

Április 18. Nagycsütörtök: délelőtt 10 órakor 
püspöki Olajszentelési szentmise lesz a Székes-
egyházban. Ekkor kerül sor a papi ígéretek meg-
újítására is. Püspök atya kérését tolmácsolva 
buzdítom a kedves híveket, különösen is az ifja-
kat és a ministránsokat, hogy vegyünk részt 
minél többen ezen a délelőtti szentmisén. 
Templomunkban 17 órakor kezdődik a szentmi-
se az Utolsó Vacsora emlékére. A szentmise 
keretében lesz a lábmosás szertartása, majd a 
mise végén oltárfosztás, illetve virrasztás Jézus 
búcsúbeszédének felolvasásával. Este 21 órakor 
Jeremiás siralmait énekeljük. 

Április 19. Nagypéntek: egyetlen szertartás 
lesz templomunkban. Délután 15 órakor ünne-
peljük Urunk szenvedése emlékezetének liturgi-
áját, passió-olvasással, könyörgésekkel, szent-
beszéddel, a kereszt leleplezésével, amelyhez a 
hívek is odajárulnak, valamint közös szentáldo-
zással. 

Április 20-án, Nagyszombaton egyetlen szer-
tartás lesz a templomban, és nem tartunk reg-
geli dicséretet. A hívek reggel 8 órától az esti 
szertartás kezdetéig látogathatják a Szentsírt. 
Kérjük, hogy akik a Szentsír őrzésére a nyitva-
tartás idején szívesen vállalkoznának, iratkozza-
nak fel a templomban elhelyezett lapokra. 
Nagyszombaton 20 órakor kezdődik a Húsvéti 
Vigília ünneplése a tűzszenteléssel. Urunk fel-
támadásának ünnepi szertartása végén tartjuk a 
hagyományos körmenetet, valamint a húsvéti 
ételmegáldást. 

 Április 21. Húsvétvasárnap és 22. Húsvét-
hétfő: a szentmise délelőtt 10 órakor kezdődik. 

 Április 18-22-ig: Nagycsütörtöktől Húsvét-
hétfőig az iroda zárva lesz. Hivatalos ügyintézés 
ezekben a napokban nem lesz lehetséges. 
Egyéb napokon a nyitva tartás a szokott időpon-
tokban lesz. 


