
Hamvazószerdától kezdődően a nagyböjtbe 

léptünk, ami az évenkénti tavaszi tisztu-

lás és lélekújulás ideje az egyházban Lelki meg-

újulásunkkal megegyezik, s azt támogatja, ha 

nagyböjtben a számtalan elhanyagolt dolgaink 

rendbehozatalát is erénygyakorlatként kezel-

jük; elmulasztott kötelességek, adósságok, ha-

lasztott beteglátogatás, elmélkedések, tavaszi 

nagytakarítás, és nem utolsósorban Szentírás-

olvasás, szentmisén 

való részvétel és a 

szentségekhez való 

járulás (gyónás, ál-

dozás), esetleg nagy-

böjti lelkigyakorlat, 

keresztút imák.

A keresztút nem-

csak Jézus passiója, 

nemcsak a Szentírás 

legnagyobb drámája, 

nem csupán egy szen-

vedéstörténet. Éle-

tünk során mi is (van, 

hogy nap, mint nap) 

átéljük a keresztút egyes állomásait, nekünk 

is fel kell vennünk keresztünket és fájdalmak, 

szenvedések közepette fel kell vinnünk azt saját 

Golgotánkra. Így a keresztút egy ma is élő és 

ható, mindannyiunkhoz szóló személyes üze-

net. Üzenet nem csak a megváltásról, az Iste-

nért és embertársainkért vállalt áldozatról, a 

szeretetről, hanem üzenet a reményről is, hogy 

a mi kereszthordozásunk sem haszontalan és 

fölösleges. Jézus keresztútjával értelmet adott 

a szenvedésnek és mindennapi gondjainkban, 

fájdalmainkban is erőt meríthetünk az Ő gyöt-

relmeiből, aki értünk és miattunk járta végig 

ezt az utat.

Sokaknak azonban, akik önerőből próbál-

nak útjukon járni, a szenvedések csak érde-

sítik és nehezebbé teszik keresztjüket. Nekik 

keresztútjuk az elhagyatottságban a kereszten 

véget ér, míg azoknak, akik Jézussal egyesítik 

szenvedésüket, azoknak a fájdalom csak csil-

logóvá csiszolja keresztjüket, és akik Jézussal 

teszik meg ezt az utat a Golgotáig, azoknak a 

halál árnyékát elűzi a húsvéti fény és a kereszt 

deszkáin a feltámadás reménye csillog

Ezekre gondoljunk a nagyböjti szent idő-

ben. A kereszt jele kísérje törekvéseinket és jó 

szándékunkat. Egész valónkat fogja át Krisztus 

szent keresztjének jele, hogy „átrendezzen” és 

megtartsa bennünk Isten kegyelmi ajándékát. 

Hogy a „lila csendben” megvalósuljon a jézusi 

megváltás, a húsvéti kegyelem.

Gondolatok nagyböjtre
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NAGYHÉT – SZENT HÁROMNAP

Virágvasárnap

A nagyhét és húsvét az egyházi év szíve, 

középpontja. A húsvéti misztérium a szó leg-

szorosabb értelmében a keresztény élet forrása, 

hitünk legbelső magja. Jézus húsvétja Virágva-

sárnap kezdődött és a kereszten teljesedett be. 

Igyekezzünk magunkat minél jobban átadni 

az ünneplésnek, elmélyedni húsvét titkában, 

imádsággal, olvasmányainkkal és részt venni 

lehetőleg valamennyi szertartáson.

A szent liturgia hitforrás. A papoknak az 

a feladatuk, hogy a tiszta forráshoz vezessék 

Isten népét.

A nagyhét utolsó három napja régen a 

nyugalom ideje volt, a kereskedelmi élet 

szünetelt, a nép nyugodtan részt vehetett a 

szertartásokon.

Egészen természetes az, hogy a kereszté-

nyek az év e három legnagyobb emléknapját 

jól felkészülve és lelki nyugalomban éljék át. 

Ügyes-bajos dolgainkat és a húsvéti előkészü-

leteket (nagytakarítás) zárjuk le nagyszerdán.

Ezekben a napokban elmélkedjünk 

Urunk megváltó haláláról, szenvedéstörté-

netéről, Isten ajándékairól.

Nagycsütörtök

Krizma szentelési mise

Nagycsütörtök délelőtt, az egyházmegyei 

papjai és hívei összegyűlnek a püspöki szék-

helyeken, hogy az apostolutóddal közösség-

ben vegyenek részt az olajszentelési szentmi-

sén. A jelenlévő papok, ekkor újítják meg a 

szenteléskor tett ígéreteiket, hisz nagycsü-

törtök a papság alapításának a napja. Ezen 

a Szentmisén szenteli meg a püspök a szent 

olajakat, melyet egész évben, egyházme-

gyénkben használni fogunk.

Az Oltáriszentség alapításának miséje. Az 

utolsó vacsora Szentmiséje.  Az esti szentmi-

sével megkezdődik a Szent három nap, hitünk 

legnagyobb titkának, a megváltásnak 3 napos 

ünnepe, mely az egész egyházi év tetőpont-

jaként tündöklik. Nagycsütörtök az utolsó 

vacsora, az első Szentmise, az első Szentáldo-

zás, az első papszentelés emléknapja - a test-

véri szeretet és az egység parancsának estéje. 

Jézus szeretetének kiáradásáét tapasztaljuk 

meg. Ezen az estén a templom, különösen is az 

utolsó vacsora terme. A Szentmisét bemutató 

pap Jézust képviseli, a hívek, az apostolokat. 

Jézus ezért ma különösen is nekünk mondja: 

„Vegyétek és egyétek, ez az én testem...” Ezért, 

aki csak teheti, ma áldozik. Ha valaki még nem 

kész erre, úgy még járulhat szentgyónáshoz.

Nagypéntek

Nagypéntek, az év legcsendesebb, leg-

megrendültebb liturgiája. Ezen a napon 

nincs Szentmise, mert ma maga az örök 



Főpap mutatta be a legszentebb áldozatot a 

kereszt oltárán: önmagát adta áldozatul ér-

tünk, üdvösségünkért. Mélységes fájdalom, 

gyász borul az egész világra. A Jézust jelké-

pező oltár díszek nélkül, csupaszon áll. De 

emlékeztethet ma a csupasz oltár a Golgota 

csupasz sziklatömbjére is, melyen a meg-

váltás áldozata történt. Rá állítjuk majd a 

fölfeszített Krisztus keresztjét a kereszthó-

dolatkor. Urunk halálának emléknapja. A 

zsidóknál a húsvétra való előkészület nap-

ja volt. E napon nincs Szentmise, mert ma 

az örök Főpap mutatta be véres áldozatát a 

kereszt oltárán. Jól tudjuk, hogy a Szentmi-

se a kereszt áldozat megjelenítése, jelenbe 

hozatala. Mivel ezen a napon történt meg a 

keresztáldozat, ezért az Egyház ezen a na-

pon nem mond Szentmisét. Ezen a napon 

a templomokban keresztutakat tartanak, 

a hívők pedig ezt a napot csendben, imád-

ságban, templomlátogatásban töltik szabad 

idejüket.

Nagyszombat

Nagyszombat az Úr sírban nyugvásának, 

az Egyház életében pedig csendes imádság és a 

szentsír-látogatásnak a napja. Napközben nincs 

liturgia, a hívő nép imádsággal, szentsír-láto-

gatással tölti a napot, szerény ebéd után (a böjt 

igazán csak a feltámadási vigília után ér véget) 

a nagy virrasztással, Húsvét szent éjszakájára 

készülődik.

Tehát nagyszombaton az Egyház Jézus sírjá-

nál időzik, és az Ő szenvedéséről és haláláról el-

mélkedik. A szent asztal megfosztva áll, a szent 

áldozatot nem mutatják be mindaddig, amíg az 

ünnepi vigília, vagyis a feltámadás éjszakai vir-

rasztva várásának liturgiája be nem fejeződik. 

Csak ezután lesz értelme a húsvéti örömnek, 

amelynek bőséges folyama 50 napra árad ki. Az 

ősi hagyomány szerint ezt az éjszakát az Úrnak 

kell szentelni ld. Kivonulás könyve. A nagyhét 

lelkiségében a virrasztás nagyon fontos. A hit 

lényeges eleme „az Úrnak szentelt éjszaka”. Az 

ApCsel-ben az egyház virraszt Péterért. Éjszaka 

virrasztani Istenért, Istenre várakozva, Krisztus 

Egyházának ez a leglényegesebb vonása. Gyer-

tyával a kezünkben hasonlóvá válunk azokhoz 

a szolgákhoz, akik urukra várnak. A virrasztás 

lényege az, hogy éjfél után is várom az Urat. Ez 

a konokság, az Isten hűségére való építés, tény-

legesen maga a szentség. Ha éjfélig vagyok csak 

fenn, akkor sokáig fenn voltam, a sokáig fenn le-

vés nem virrasztás. Éjfél körül erősen legyengül 

a test, ezen a kritikus ponton át kell menni.
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Ünnepi Miserend

NAGYHETI MISREND – MEGTESTESÜLÉS

Hétfő   (gyóntatás) 18 óra

Kedd   (gyóntatás) 18 óra

Szerda   (gyóntatás) 18 óra

NAGYCSÜTÖRTÖK 

Olajszentelési mise (Szent Anna székesegyház) 10 óra

Utolsó vacsora emléke (gyóntatás) 18 óra

NAGYPÉNTEK 

Urunk szenvedésének ünneplése – passio 18 óra

NAGYSZOMBAT –HÚSVÉTI VIGÍLIA

Krisztus feltámadása (ételszentelés) 20 óra

HÚSVÉTVASÁRNAP (ételszentelés) 11 óra

HÚSVÉTHÉTFŐ 11 óra

NAGYHETI MISREND – JÓZSA

NAGYCSÜTÖRTÖK 

Utolsó vacsora emléke 18 óra

NAGYPÉNTEK 

Urunk szenvedésének ünneplése – passio 18 óra

NAGYSZOMBAT 

Krisztus feltámadása (ételszentelés) 18 óra

HÚSVÉTVASÁRNAP (ételszentelés) 9 óra  

HÚSVÉTHÉTFŐ 9 óra  

KEDVES ADOMÁNYOZÓNK!
Tisztelettel kérjük, hogy személyi jövedelemadója 

első 1 %-ával plébániai alapítványunkat támogassa! 

A Család a jövő alapja közhasznú alapítvány 2009. 

óta fogadni tudja az SzJA 1 %-os felajánlásokat. Ezen 

az alapítványon keresztül segítjük a családok lelki éle-

tének fejlődését, hogy egyre több szeretetben, békében 

élő családi közösségben növekedhessen az ifj úság testi, 

lelki élete. Az alapítvány számlájára befutó felajánlá-

sok támogatásával tudjuk megszervezni az ifj usági és 

a közösségépítő programokat, képzéseket, a táborokat. 

2012. május 20-ig rendelkezhet adója 1%-ról alapítvá-

nyunk, A Család A Jövő Alapja Közhasznú Alapítvány 

javára, amivel a plébániai közösség munkáját segíti. 

Rendelkező nyilatkozatán az alapítvány adószá-

mát tüntesse fel!

Az alapítvány neve: A CSALÁD A JÖVŐ ALAPJA köz-

hasznú alapítvány. Adószámunk: 18569364-1-09

NAGYBÖJTI PROGRAMOK

Gyóntatási rend: Nagyböjtben gyónásra és lelki be szél-

getésre lehetőség minden pénteken és szombaton este a 

szentmise után, amíg gyónó van. Valamint nagyhéten 

hétfőtől csütörtök esténként a szentmise után. 

Keresztút: Nagyböjtben (febr. 22-ápr. 1. között) min-

den péntek este közösen végezzük a keresztutat a 

templomban az esti szentmisék után.

Templombúcsú (Gyümölcsoltó Boldogasszony ün-
nepe): 2012. március 26. hétfő este 18 órától ünnepi 

szentmise. A szentmisét celebrálja: Túrós Dezső atya.

Márc. 25. vasárnap – Gyászolók vasárnapja – gyűjtés 

a Szentföld javára

Márc. 26. hétfő – Urunk születésének hírüladása 

(Gyümölcsoltó Boldogasszony) ünnepe, templombúcsú

Ápr. 1. vasárnap – Virágvasárnap – Barkaszentelés

Ápr. 5. nagycsütörtök – Olajszentelés szentmise a 

Szent Anna Székesegyházban

Ápr. 5. nagycsütörtök – Az esti szentmise – az utolsó 
vacsora emléke – után virrasztás a templomban.

Ápr. 6. nagypéntek – Urunk szenvedésének emléke 

és Passió, kereszthódolat és a szentsír megnyitása

Ápr. 7. nagyszombat – Szentsír őrzése, virrasztási 

lehetőség 9.00-18.00 óra között a templomban.

Ápr. 7. nagyszombat – Húsvéti vigília, Krisztus fel-

támadásának ünnepe 20 órától, utána ételszentelés.

Ápr. 8. húsvét vasárnap – Ételszentelési lehetőség a 

11 órás szentmise után.


