
Közösségi alkalmaink a héten 

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

  19.00 Fiatal házas 

Hirdetések 

1. A mai napon Virágvasárnap, Urunk jeruzsálemi bevonulásának 

ünnepe van. Ezzel megkezdődött Egyházunkban a Nagyhét. 

2. Ma az 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). 

3. A Szent Három Napon a szertartások ideje a hirdetőtáblán 

kifüggesztve és a mostani Tanítvány belső oldalán is megtalálható. 

Buzdítunk mindenkit, hogy lehetőségeink szerint mindegyik napon 

vegyünk részt a liturgiákon! 

4. Nagypénteken és Nagyszombaton reggel 7 órakor lamentációt 

(énekes zsolozsmát) fogunk imádkozni a templomban. 

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

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! 

7. Szent sír őrzésre a sekrestyében iratkozzunk föl, ne felejtsük el! 

8. Húsvét közeledtével meglátogatnánk beteg és idős testvéreinket, 

akik nem tudnak templomba járni. Jelezzük őket a sekrestyében ma 

estig, hogy a héten meglátogathassa őket egy atya. 
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Virágvasárnap – Nagyhét kezdete 

„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) 

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. 
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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 az esti szertartásra! 

Az öröm tízparancsolata 

1. Minden reggel hűségesen kérd Istentől az örömöt. 

2. Mosolyogj, és tanúsíts nyugalmat kellemetlen helyzetben is. 

3. Szívből ismételgesd: „Isten, aki engem szeret, mindig jelen van.” 

4. Szüntelenül törekedj arra, hogy csak a jó oldalukat lásd az 

embereknek. 

5. Könyörtelenül űzd el magadtól a szomorúságot. 

6. Kerüld a panaszkodást és a kritikát, mert ennél semmi sem 

nyomasztóbb. 

7. Munkádat örömmel és vidáman végezd. 

8. A látogatókat mindig szívesen, jóindulattal fogadd. 

9. A szenvedőket vigasztald, magadról feledkezz meg. 

10. Ha mindenütt az örömöt terjeszted, biztos lehetsz benne, hogy magad 

is rátalálsz. 

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 


