
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfő   15.00 Szent László fiú-kör (5-7. osztály) 

  19.00 Fiatal házasok 

Kedd  14.30 7-8 osztályosok ifjúsági közösség 

  18.00 Haladó katekumen 

Hirdetések 

1. A ma esti szentmise előtt 17 órától gyónási alkalmat biztosítunk a 

testvérek számára, hiszen a Szent Három Napon erre már nincs 

lehetőség (egyéni gyónásra Nagyszerdáig lehet az atyáknál 

jelentkezni). 

2. Húsvét közeledtével különösképpen is nézzünk szét azon beteg és 

idős testvéreink között, akik nem tudnak templomba járni, s 

szeretnék, ha meglátogatnák őket az ünnepekig egy atya. Jelezzük ezt 

a sekrestyében vagy az irodában jövő vasárnapig. 

3. A Szent Három Napon a szertartások ideje a hirdetőtáblán 

kifüggesztve és a mostani Tanítvány belső oldalán megtalálható. 

Buzdítunk mindenkit, hogy mindegyik napon vegyünk részt a 

liturgiákon! 

4. Nagypénteken és Nagyszombaton reggel 7 órakor lamentációt 

(énekes zsolozsmát) fogunk imádkozni a templomban.  

5. Szent sír őrzésre a sekrestyében iratkozzunk föl! 

6. 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 – Nagyhét kezdete 

Mai ünnep kezdőéneke: Hat nappal Húsvét ünnepe előtt fölment Jézus 

Jeruzsálembe. Kivonultak eléje a gyermekek, kezükben pálmaágakkal. És 

kiáltozták hangos szóval: Hozsanna a magasságban! Áldott vagy, aki nagy 

irgalommal hozzánk jöttél.  

 

Olvasmány 

Izajás így jövendölt a Megváltóról: Ezt mondja az Úr Szolgája: „Isten, az Úr 

tanította nyelvemet, hogy az igével támasza lehessek a megfáradtaknak. 

Reggelenként ő teszi figyelmessé fülemet, hogy rá hallgassak, mint a 

tanítványok. Isten, az Úr nyitotta meg fülemet. S én nem álltam ellen és nem 

hátráltam meg. Hátamat odaadtam azoknak, akik vertek, arcomat meg 

azoknak, akik tépáztak. Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik gyaláztak 

és leköpdöstek. Isten, az Úr megsegít, ezért nem vallok szégyent. Arcomat 

megkeményítem, mint a kőszikla, s tudom, hogy nem kell szégyenkeznem.  

 

 

http://www.cegledplebania.hu/
mailto:szecsodi.peter@vaciegyhazmegye.hu


Szent Három nap 

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! 

 

 

Ünnepi miserend 
 
Cegléd nagytemplom: 

Nagycsütörtök:   18 óra – utolsó vacsora emlékmise 

Nagypéntek:         17 óra – keresztút 

18 óra – igeliturgia, kereszt hódolat 

Nagyszombat:       20 óra – feltámadási szertartás 

Húsvétvasárnap rendes miserend (7:30, 9:30, 18:00) 

Húsvét hétfő:    9:30  és 18 óra 

 Cegléd Széchenyi úti kápolna: 

Nagyszombat 18 óra – feltámadási szertartás 

Vasárnap: 8:30 óra – szentmise 

           

Csemő: 

Nagycsütörtök: 16 óra 

Nagypéntek:      15 óra  – igeliturgia, kereszt hódolat 

Nagyszombat:  17:30 óra – feltámadási szertartás 

 

Nyársapát: 

Nagypéntek:  15 óra – keresztút, kereszthódolat 

Nagyszombat 17:30 – feltámadási szertartás 

 

  


