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Miserend: hétköznap: 8, 18.30 vasárnap.: 7, 9, 11:30, 18:30

Naptár
VIRÁGVASÁRNAP, Az Úr szenvedésének vasárnapja, március 29.

II. zsoltárhét
Iz 50,4-7 Fil 2,6-11 Mk 14,1-15.47

Testvérem! A mai szentleckével foglalkozó egyik kommentárban érdekes
összegzést olvastam. Szent Pál sorai «dióhéjban az egész evangéliumot
ríti össze. Számomra ezek a versek egy rövid Credo, egy miniat r Te
Deum, odajárulás a Kegyelem trónusához.» Valóban ez így igaz.
«Dióhéjban az evangéliumot s ríti össze.» Jézus egész életéb l a
lényeges dolgokat összefoglalja. Születése = „Hasonló lett az
emberekhez” (7b). Halála = „Engedelmes lett a halálig” (8). Megdics ülése =
„Isten felmagasztalta” (9).
«Rövid Credo» Az Úr megszólítás az Apostol idejében csak Istennek járt ki.
Ezért hitvallás a következ mondat: „minden nyelv hirdesse az Atyaisten
dics ségére, hogy Jézus Krisztus az Úr” (11).
«Miniat r Te Deum» Hálaadó himnuszunk, a Te Deum, Istent magasztalja
irgalmáért, jóságáért, sok nagy tettéért. Ezt ismeri el az egész világ
(angyalok, emberek, és a halottak), amikor a filippiekhez írt levélben ezt
olvassuk: „Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és
az alvilágban” (10).
«Végül odajárulás a Kegyelem trónusához.» Jézus „szolgai alakot öltött”
(7a). Bizalommal járulhatunk Istenhez, akinek Fia külsejét tekintve úgy jelent
meg, mint egy ember. Ez a záloga annak, hogy mi mindig
ráhagyatkozhatunk irgalmára.
Testvérem! Virágvasárnap, a nagyhét kapujában, adjunk hálát Istennek,
hogy mindez nemcsak üzenet, hanem valóság. KÖSZÖNJÜK MEG URUNKNAK,
HOGY KIÜRESÍTETTE ÖNMAGÁT, HOGY MINKET GAZDAGÍTSON, VAGYIS HOGY MI IS
ISTEN GYERMEKEI LEHETÜNK.
[M.a.]
11.00: ünnepi szentmise, el tte körmenet, barkaszentelés, a szentmisén a feln tt scola
Passiót énekel. Kérjük kedves Testvéreinket, hogy barkát hozzanak magukkal!
18.00: vesperás

Nagyhétf , március 30.
Iz 42,1-7 Jn 12,1-11
17.30: gyóntatás: Mihály atya
18.30: a szentmisén kezd dik a nagyböjti triduum, melyet Dr. Kállay
Emil piarista atya tart. Téma: Miért olyan világot teremtett az
Isten, ahol ennyi szenvedés van?.
Emil atya a szentbeszéd után mindhárom napon gyóntat.
Nagykedd, március 31.
Iz 49,1-6 Jn 13,21-33.36-38
17.30: gyóntatás: Zsolt atya
18.30: a szentmisén a triduum második szentbeszéde. A téma folytatódik.
Nagyszerda, április 1.
Iz 50,4-9a Mt 26,14-25
8.00: szentmisét, melyen a Szent Gellért iskola növendékei részt vesznek,
Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius érsek atya
mutatja be.
16.00–18.00: karitász fogadóóra
17.30: gyóntatás: Antal atya
18.30: a triduum harmadik szentbeszéde. A téma befejezése.
A szentmise után Biblia óra.
NAGYCSÜTÖRTÖK, április 2.
„Krisztus engedelmes lett értünk a halálig”
A reggeli szentmise elmarad
7.30-tól gyóntatás lesz, ameddig van gyónó, de legfeljebb 9 óráig
9.00: Zibrinyi Kálmán temetése a Farkasrét-alsó temet ben
10.00: krizmaszentelési mise a Bazilikában, amelyre bíboros atya a
Testvéreket is szeretettel invitálja
Olv.: Iz 61,1-3a.6a.8b-9 Jel 1,5-8 Lk 4,16-21
Délután sem gyóntatás, sem iroda nem lesz

A húsvéti szent három nap
18.15: ismertetés
18.30: Ünnepi, koncelebrált szentmise az Utolsó vacsora emlékére,
amelyen a lábmosás szertartását is elvégezzük
Kiv 12,1-8.11-14 1Kor 11,23-26 Jn 13,1-15
szentmise után az áldoztatók elviszik az Oltáriszentséget a lakáshoz kötött
betegekhez, utána oltárfosztás
22.00: Jeremiás siralmai

NAGYPÉNTEK, április 3.
„Krisztus engedelmes lett értünk a halálig, mégpedig a kereszthalálig

Szigorú böjti nap, 14 éves kortól hústilalom, 18-60 éves korig háromszori
étkezéssel, egyszeri jóllakással
7.30-tól gyóntatás, ameddig van gyónó. Délután nem
lesz gyóntatás.
9.00: keresztút
15.00: fájdalmas rózsafüzér
16.45: szertartás ismertetése
17.00: szertartások;
igeliturgia: Iz 52,13-53,12 Zsid 4,14-16;5,79 Jn 18,1-19,42
hódolat a szent kereszt el tt, áldozás, sírba
helyezés

Húsvét vigiliája
20.15: ismertetés
20.30: vigilia szertartás
I. Fényünnep:
zszentelés, húsvéti gyertya bevitele, örömének. Aki tud,
hozzon magával közepes méret gyertyát
II. Igeliturgia: Olvasmányok:Ter 1,1.26-31a Ter,1-2.9a.10-13,15-18 Kiv
14,15-15,1
Iz 54,5-14 Ez 36,16-28
Szentlecke: Róm 6,3-11
Ev.: Lk 24,1-12
III. Keresztségi liturgia: litánia, keresztvíz szentelés, keresztségi
fogadalom megújítása
IV. Az Eukarisztia liturgiája: Húsvéttal az Úrfelmutatás utáni válasz
megváltozik, figyeljünk a kivetít re

Húsvéti id
A Húsvét vasárnaptól Pünkösd vasárnapig tartó ötven napot ujjongó
örömben üljük meg egyetlen ünnepként, s t „nagy vasárnapként”. Ezeket a
napokat az ALLELUJA gyakoribb éneklése jellemzi. A húsvéti gyertya az
oltár mellett marad Pünkösd vasárnapig.
HÚSVÉTVASÁRNAP, URUNK FELTÁMADÁSA, április 5.
zsolozsma saját
ApCsel 10,34a.37-43 Kol 3,1-4 v. 1Kor 5,6b-8 Jn 20,1-9
esti szentmisében: Lk 24,13-35
7.00: a szentmise végén ételszentelés lesz

Szertartás után lehet ség van szentsír látogatásra, 21 óráig
21.00: Jeremiás siralmai

NAGYSZOMBAT, április 4.

„Krisztus engedelmes lett értünk a halálig, mégpedig a kereszthalálig, ezért
Isten felmagasztalta és olyan nevet adott neki, mely fölségesebb minden névnél”
7.00: szentségkitétel, egész nap szentségimádás, este 8 óráig
Egész nap - reggel 7-t l este 8 óráig - gyónási lehet ség, a gyóntatás rendje
nagycsütörtökt l a hirdet táblán olvasható

9.00: ünnepi szentmise, utána lesz a feltámadási körmenet
A ½ 12-es szentmise alatt nem lesz gyóntatás
17.45: ünnepi vesperás
HÚSVÉTHÉTF , április 6.
ApCsel 2,14.22-33 Mt 28,8-15
Vasárnapi miserend, de a reggel 7 órai szentmise elmarad

F O N T O S
-

-

Aki szeretné húsvéti szentgyónását és szentáldozását elvégezni, de
nem tud eljönni a templomba, igényét bejelentheti a sekrestyében vagy
az irodán, vagy telefonüzenet útján is. A plébánia telefonszáma: 356
43 88
A nagypéntek esti és nagyszombati szentségimádásra jelentkezni lehet
a sekrestyében elhelyezett íveken.

