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Hirdetések 

1. A mai napon Virágvasárnap, Urunk jeruzsálemi bevonulásának 

ünnepe van. Ezzel megkezdődött Egyházunkban a Nagyhét. 

2. A Szent Három Napon a szertartások ideje a hirdetőtáblán 

kifüggesztve és a mostani Tanítvány mellékletében megtalálható. 

Buzdítunk mindenkit, hogy lehetőségeink szerint mindegyik napon 

vegyünk részt a liturgiákon! 

3. Kérjük a testvéreket, hogy ne felejtsék el elvégezni a 

szentgyónásukat a húsvéti ünnepek előtt. A most vasárnap esti 

szentmise előtt 17 órától még lehetőséget biztosítunk mindenki 

számára.  

4. 2016. március 27-én, jövő hét vasárnap óraátállítás lesz!  Hajnal 

2:00kor 3:00 órára, vagyis egy órával előre kell állítani az időt!  

5. Nagypénteken és Nagyszombaton reggel 7 órakor lamentációt 

(énekes zsolozsmát) fogunk imádkozni a templomban.  

6. Nagypénteken 17 órakor keresztutat végzünk az esti szertartás előtt. 

7. Azon ministránsok számára, akik a nagyheti szertartásokon szolgálni 

szeretnének, azoknak pénteken és szombaton is reggel 9 órakor 

lesznek próbák a templomban. Jöjjünk minél többen! 
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Virágvasárnap 

„Testvéreim! Krisztus Jézus, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem 

tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem 

szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. 

Megalázta önmagát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig. 

Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van 

minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a 

földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, 

hogy Jézus Krisztus az Úr.” (Filippi 2,6-11) 

A keresztény világ ezen a napon azt ünnepli, amikor szenvedése előtt Jézus 

felment Jeruzsálembe, hogy az ünnepi pászkavacsorát ott költse el 

tanítványaival. Az Olajfák hegyénél két tanítványát előreküldte egy 

szamárcsikóért, amelyen még nem ült ember, majd ezen vonult be a városba. 

Az ujjongó nép tiszteletadásként pálmaágakat lengetett, innen a latin 

elnevezés: Dominica palmarum, avagy Dominica in palmis de Passione 

Domini, azaz pálmavasárnap az Úr szenvedéséről. Ez a nap a Nagyhét 

kezdete. 
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Nagycsütörtök – délelőtt 10 órakor szentmise keretében a váci 

székesegyházban az egyházmegyés papok és szerzetesek összegyűlnek a 

püspök köré, s megerősítik elkötelezettségüket és ígéreteiket Krisztusnak. 

Ekkor áldja meg a püspök atya a szent olajokat. Este minden 

plébániatemplomban a plébános az utolsó vacsora emlékmiséjét ünnepli meg 

a hívek közösségével. Ezen a napon alapította Jézus az egyházi rendet és az 

Eucharisztiát. A szentmise végén van az oltárfosztás, majd megkezdődik a 

Jézussal való virrasztásunk az imádságban. 

Nagypéntek – ezen a napon nincsen szentmise, Jézus értünk vállalt 

szenvedésére és kereszthalálára emlékezünk. A szertartás a következő 

részekből áll: igeliturgia /passió/, kereszt előtti hódolat, szentáldozás, szent 

sír megnyitása. 

Nagyszombat – reggel a lamentáció után lehet látogatni a szent sírt, az esti 

szertartásig. Szent sír őrzésre a sekrestyében iratkozzunk föl! Látogassuk 

napközben, és elmélkedjünk Urunk értünk vállalt áldozatán. 

Húsvétvasárnap (illetve Húsvét vigíliája) – Resurrexit, vagyis feltámadási 

vasárnap, a liturgikus év legnagyobb ünnepe. Lényegében minden vasárnap 

húsvétvasárnap, mert Jézus feltámadását ünnepeljük (megváltottságunkat, s 

az örök életre való meghívásunkat). A szertartás részei a tűzszentelés, a fény 

liturgia, exultet (húsvéti örömének), ige liturgia, áldozati liturgia és 

körmenet. Gyertyát mindenki hozzon magával! 

 

Antoine de Saint-Exupery: Fohász    

Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt kérek a 

hétköznapokhoz. Taníts meg a kis lépések művészetére!  

Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és  

forgatagában idejében rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és  

tapasztalatokat! Segíts engem a helyes időbeosztásban!  

Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjében, elsőrangú  

vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez!  

Erőt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy ne csak  

átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem  

a váratlan örömöket és magaslatokat!  

Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie!  

Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek,  

kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó 

ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk!  

Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő  

bátorsága és szeretete az igazság kimondásához!  

Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások  

mondják meg nekünk.  

Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk 

semmit. Kérlek, segíts, hogy tudjak várni!  

Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a bátorságra.  

Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb 

és legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk!  

Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban és 

a megfelelő helyen - szavakkal vagy szavak nélkül - egy kis jóságot 

közvetíthessek! Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől!  

Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van!  

Taníts meg a kis lépések művészetére! 
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