
Hirdetések 

1. A héten a közösségi alkalmaink (pl. bibliaóra, felnőtt katekézis, stb.) 

elmaradnak, mert mindnyájan a szent három napra készülünk. A 

házimunkát lehetőleg ne az utolsó pillanatra hagyjuk, valamint úgy 

alakítsuk lehetőségeink szerint a napirendünket, hogy a szent három 

napon (Nagycsütörtök, Nagypéntek, Nagyszombat) 

MINDHÁROM napon részt tudjunk venni a szertartásokon. 

2. Hogy mindegyikünk el tudja végezni a szentgyónásunkat, a 

nagyhéten hétfőn, kedden és szerdán még lehet gyónni a reggeli (7 

óra) szentmisék után, vagy egyéni megbeszélés alapján szintén 

ezeken a napokon, de más időpontban. Csütörtöktől már nem lesz 

gyóntatás. 

3. Nagycsütörtökön de. 10-kor lesz Vácon az olajszentelési püspöki 

mise, ahol a papság szentségét köszönjük meg és megújítjuk papi 

ígéreteinket. 

4. Nagycsütörtökön este 6-kor lesz az utolsó vacsora emlékmiséje, két 

szín alatti áldozással. Ha igazán hiszünk az Eucharisztiában jelenlévő 

Krisztusban, akkor erre a szentmisére feltétlenül jöjjünk el! A mise 

után együtt virrasztunk Jézussal az ifjúság vezetésével. 

5. Nagypénteken nincs szentmise (sehol a Földön). Reggel 7-kor a 

lamentációt imádkozzuk, este 5-kor keresztutat végzünk a 

templomban. 6-kor a nagypénteki szertartás kezdődik: igeliturgia 

passióval, kereszthódolat és szentáldozás. 

6. Nagyszombaton reggel 7-kor a lamentációt imádkozzuk a 

templomban. Délután 5-kor feltámadási szertartást végzünk a 

Magyarok Nagyasszonya Kápolnában. A plébániatemplomban este 

20:30-kor kezdődik a feltámadási szertartás a tűzszenteléssel. 

7. Húsvétvasárnap mindenütt vasárnapi miserendet tartunk. 

8. Nagypénteken és Nagyszombaton reggel 9-kor ministránspróba a 

sekrestyében. Akik az aznapi esti szertartásokon szolgálni 

szeretnének, feltétlen jöjjenek el a próbákra! 
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Virágvasárnap 

„Már közel jártak az Olajfák hegyének lejtőjéhez. Egyszerre a 

nagy sereg tanítvány hangosan áldani kezdte örömében az Istent a 

sok csodáért, amelynek szemtanúja volt:  „Áldott az Úr nevében 

érkező király! – kiáltozták. Békesség a mennyben és dicsőség a 

magasságban!” A tömegből néhány farizeus azt mondta neki: 

„Mester, hallgattasd el tanítványaidat!”  „Mondom nektek – felelte –, 

ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak megszólalni.”  

(Lk 19,37-40) 

 

 A virágvasárnapi bevonulás, Jézus érkezése a szamárcsikón 

egyértelműen jelzi, hogy itt most a Messiás király vonult be. A nép érti, 

elfogadja, hozsannázva köszönti, a ruháit teríti elé, ami a hódolat teljességét 

fejezi ki, Jézus pedig nem utasítja vissza ezt a fajta hódolatot, nem utasítja 

vissza a messiási köszöntést. Mindent elfogad, hiszen ezért is vonul most be 

látványosan Jeruzsálembe, hogy kinyilvánítsa: valóban ő a Messiás király. 

 A farizeusok méltatlankodnak, megbotránkoznak, sőt, ha tehetnék, 

még határozottabban cselekednének, csak a tömeg miatt nem merik, Jézust 

akarják arra inteni, hogy hallgattassa el őket. Akkor Jézus azt mondja, hogy 

ha ezek elhallgatnak, akkor a kövek fognak megszólalni. 
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 Ez fölvet mindegyikünkben egy kérdést. Mert az, hogy odaállunk, 

akár bámészkodó tömegként, akár még egy kicsit lelkesen is Jézus 

bevonulásához, ez mindenkinek a vérmérséklete, keresztény hite, Isten iránti 

szeretete mértéke szerint történik. De az, amit itt Jézus mond, hogy ha ezek 

elhallgatnak, a kövek szólalnak meg, elgondolkodtat bennünket, hogy vajon 

tényleg helyesen hirdetjük, helyesen kiabáljuk bele a világba a Messiás 

köztünk létét? Nem nagyon hangtalan, gyönge, suttogó a mi hozsannánk? 

Nem amit titokban mondunk Jézusnak az esti imádságunkban, hanem amit a 

világban hirdetünk a farizeusokkal szemben, a főtanáccsal szemben, a 

Pilátusokkal szemben. Merjük mi hangosan hirdetni, hogy ő a mi Messiás 

királyunk? Néha nem már a köveknek kell megszólalni helyettünk, mert mi 

olyan némák és tehetetlenek vagyunk? Milyen szintű a mi hitvallásunk, 

tanúságtételünk Krisztus mellett, aki folytonosan ott vonul velünk, köztünk 

az üdvösség útján? Fölhívjuk a világ figyelmét arra, hogy nekünk van egy 

megváltó Krisztusunk? Jaj nekünk, ha a köveknek kell megszólalni, mert mi 

nem elég hangosan mondjuk: hozsanna Dávid Fiának! 

 Adja az Úr, hogy a mai nap ne csak a kezünkben legyen barka, 

hanem merjük mindenütt – családban, munkahelyen, bárhol, ahol vagyunk – 

meghirdetni bátran: a mi királyunk, Krisztus az egyedül Üdvözítő és egyedül 

Megváltó. 

Péter atya 

Papszentelés, újmise 

 

 Örömmel hirdetjük a testvéreknek, hogy Balla János testvérünket 

április 27-én szombaton 11:00 órakor Dr. Erdő Péter bíboros-prímás 

áldozópappá szenteli a budapesti piarista kápolnában. Másnap, április 28-

án vasárnap 9:30-kor a Szent Kereszt Plébániatemplomban mutatja be első 

szentmiséjét. Mind a szentelésre, mind a primíciára szeretettel hívjuk és 

várjuk a testvéreket! 

 

A Nagyhét miserendje 

Nagycsütörtök 

 Szent Kereszt Plébániatemplom:  

18:00 az utolsó vacsora emlékmiséje (utána virrasztás). 

 Csemő: 16:00 Szentmise 

Nagypéntek 

 Szent Kereszt Plébániatemplom:  

17:00 Keresztút, 18:00 Nagypénteki szertartás 

 Csemő:  15:00 Nagypénteki szertartás 

Nagyszombat 

 Magyarok Nagyasszonya Kápolna: 

  17:00 Feltámadási szertartás 

 Szent Kereszt Plébániatemplom: 

  20:30 Feltámadási szertartás körmenettel 

 Csemő: 17:30 Feltámadási szertartás 

Húsvétvasárnap 

 Magyarok Nagyasszonya Kápolna: 

  8:30 Szentmise 

 Szent Kereszt Plébániatemplom: 

  7:30-kor, 9:30-kor és 18:00-kor szentmise 

 Csemő:  11:00 Szentmise 

 Nyársapát: 11:00 Szentmise 


