
Hirdetések: 

1. Ma van Urunk szenvedésének vasárnapja (virágvasárnap), ami a nagyhét 

kezdete. 

2. A nagyhéten elmaradnak a közösségi alkalmaink (bibliaóra, felnőtt 

katekézis, ifjúsági csoportok). Próbáljuk úgy alakítani a napirendünket, hogy 

a szent háromnap (nagycsütörtök, nagypéntek és nagyszombat) összes 

szertartásán részt tudjunk venni. 

3. Annak érdekében, hogy el tudjuk végezni a húsvéti szentgyónásunkat, 

hétfőn, kedden és szerdán a szentmisék után, illetve ezekben a napokban 

egyénileg egyeztetett időpontokban lehet még gyónni. Nagycsütörtöktől 

kezdve húsvét második vasárnapjáig bezárólag nem lesz gyónási lehetőség. 

4. Nagycsütörtökön délelőtt 10-kor lesz Vácon az krizmaszentelési mise 

Este 6-kor mutatjuk be a szentmisét az utolsó vacsora emlékére a 

Templomban. Az áldozás két szín alatt fog történni. A szentmise után közös 

virrasztást tartunk a Templomban.  

5. Nagypénteken a legősibb hagyomány szerint az Egyház nem tart 

eucharisztikus ünnepet. Reggel 7-kor a lamentációt imádkozzuk a 

Templomban. Este 6-kor kerül sor az Úr szenvedésének ünneplésére a 

Templomban. 

Nagypéntek szigorú böjti nap, ami hústilalmat jelent, illetve legfeljebb 

háromszori étkezést egyszeri jóllakással.  

6. Nagyszombaton reggel 7-kor a lamentációt imádkozzuk a Templomban. 

Délután 5-kor kezdődik a húsvéti vigília a Magyarok Nagyasszonya 

Kápolnában, este fél 9-kor pedig a Templomban.  

7. Húsvétvasárnap mindenütt vasárnapi miserendet tartunk. Ezen a napon 

teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki – a búcsú rendes feltételeit teljesítése 

mellett (gyónás, áldozás, ima a Szentatya szándékára) – a pápa Urbi et Orbi 

áldását áhítattal fogadja. 
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URUNK SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA (VIRÁGVASÁRNAP) 

A válaszos zsoltár válasza: Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem? 

 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. 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? 
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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) 

Nagyböjti lelkigyakorlat  

Hosszú idő után (a covid okozta korlátozások miatt) április elején újra 

szervezés alá került Cegléden a helyi katolikus közösség nagyböjti 

lelkigyakorlata Péter atya jóvoltából. A férjemmel most először volt 

szerencsénk részt venni ezen az alkalmon. Mindketten vágytunk ilyen 

programra, mert a hétköznapok feladatai, munkahelyi és állapotbeli 

kötelességek, valamint a választás előtti időszak izgalma sok feszültséget 

hozott mindkettőnk számára. Én különösen zaklatott lelkiállapotban 

érkeztem erre, mert pár nappal előtte, egy olyan tragikus esemény 

szemtanúja lettem, amit nehezen tudtam feldolgozni, és ez alaposan 

rányomta a bélyegét az egész hétvégémre. Az isteni gondviselésnek 

köszönhetően Péter atya pont olyan témakört választott, ami az én nyugtalan 

lelkemet szólította meg. Lelki fegyverekről beszélt, hogy hogyan tudjuk a 

gonosz támadásait Jézusban legyőzni, legyen szó pl. csüggedés félelem és 

aggodalom keltésről vagy ítélkezésről. A legfontosabb Jézusban maradni, 

Benne szüntelenül bízni, és ami nem a mi feladatunk azt csak Ráhagyni. A 

csoportos beszélgetések különösen szép élményekkel gazdagítottak 

mindannyiunkat, mind a saját tapasztalatok cseréje, mind az új személyes 

ismerkedések tekintetében. A szünetekben tartott egyéni beszélgetések 

(sütizés, kávézás közben) rávilágítottak arra, hogy mennyi értékes ember van 

a közösségben és főleg az, hogy jó együtt lenni. A lelkigyakorlat végén azon 

kaptam magam, hogy a zaklatott lelkem képes újra mosolyra fakadni és jóval 

nyugodtabb állapotban mentem át a templomba a Tabernákulum elé hálát 

adva az aznapi ajándékokért. A napi program hátralévő részét 

Szentségimádással folytattuk, ez volt az a rész, amit már nagyon mélyen 

vártam. Az Oltáriszentségből merítek erőt, bátorságot, és fényt. A mise előtti 

rózsafüzér imádkozása közben, pedig sikerült elvégeznem Péter atyánál a 

havi szentgyónásomat is, ami olyan erőt és békét adott, hogy szinte 

elfeledtette azt a nyugtalanságot amilyen állapotban még a napi program 

elején érkeztem. Köszönöm, hogy részese lehettem ennek a csodának, és 

bízom benne, hogy jövőre újra átélhetem. (Nóri)  

Nagyhétre 

Harangok elnémulnak, Rómába mentek! Drága Jézus siratnak – 

siratunk mi is. Ó, miért történt ilyen meg? Te mindenkin segítettél – 

szereteteddel – oly mély űrt hagytál. Gonosz emberek – kik irigyek – Te 

felséges tetteidet el nem viselték, folyton mesterkéltek ellened – hogy hogy 

kössenek beléd – e gonosz nép is elfogadta. Meggyaláztak, mély fájdalmat 

okozva. Drága Jézus – bánatos a szívünk, hogy miért tették veled – most 

átéljük e szörnyű szenvedést, mi gyarló emberek imáinkba kérünk, bocsáss 

meg, tudjuk – e tettet nem lehet – csak kérve mi ilyenek ne legyünk – 

gyarlók és igazságtalanok! Ámen. (Mezei István) 

 

 


