
N A P T Á R

VIRÁGVASÁRNAP, Az Úr szenvedésének vasárnapja, március 20.
II. zsoltárhét Iz 50,4-7  Fil 2,6-11  Lk 22,14-23,56

Testvérem! Szalézi Szent Ferenc egy grófi család tíz gyermeke közül az
első. Édesapja nehezen engedi papnak. Svájcban – ahol a reformáció hatására
szinte kihalt a katolikus hit – kezdi meg működését. Nehéz helyzetében új utakat
keres. Röplapokkal éri el az embereket. (Ezért lett a katolikus sajtó
védőszentje.) 1602-ben nevezik ki genfi püspöknek, de székhelyén sohasem
lakhatott. Páli Szent Vince mondta róla: »Milyen jó lehet az Isten, ha már a genfi
püspök is ilyen jó!« Híres alkotása a Filótea. 1665-ben iktatták a szentek közé,
1887-ben pedig egyháztanítóvá avatták.

„Isten örök bölcsessége; örök időktől fogva kiszemelte Neked a keresztet,
mint az Ő szívéből jövő drága ajándékát!

Mielőtt ezt a keresztet reád adta volna, megtekintette azt mindentlátó
szemével, átgondolta Isteni értelmével, megvizsgálta bölcs igazságosságával,
átmelengette szerető karjával, mindkét kezével megmérte, nehogy egy
milligrammnyival túl nehéz, vagy egy milliméterrel is nagyobb legyen az. Majd
megáldotta legszentebb nevével és felkente kegyelmével: átitatta vigaszának
illatával. Aztán még egyszer rátekintett és mérlegelte bátorságodat. Az égből való
hát a te kereszted! Isten különös köszöntése ez, és az Ő mindenben könyörülő
szeretetének alamizsnája számodra.”

Testvérem! Virágvasárnap másik neve: az Úr szenvedésének
vasárnapja. Akkor ünnepeljük meg helyesen ezt a napot, ha Mesterünk nyomába
lépünk. SZALÉZI SZENT FERENC GONDOLATAI SEGÍTSENEK ABBAN, HOGY  NE
RÉMÜLDÖZZÜNK, HANEM BÁTRAN VÁLLALJUK KERESZTÜNK HORDOZÁSÁT! [M.a.]

Az ünnepi szentmise ma kivételesen 11-kor kezdődik! Előtte körmenet,
barkaszentelés. A szentmisén a felnőtt scola passiót énekel. Kérjük kedves
Testvéreinket, hogy barkát hozzanak magukkal!
18.00: vesperás

Nagyhétfő, március 21. Iz 42,1-7  Jn 12,1-11
17.30: gyóntatás: Mihály atya
18.30: szentmise a Testvéreink által kért imaszándékokra. Ezen a szentmisén
kezdődik a nagyböjti triduum, melyet Dr.  Kránitz  Mihály,  a  Pázmány  Péter
Katolikus Egyetem teológiaprofesszora tart.  Téma:  A  lelki  megújulás  és  az
irgalmasság éve
Mihály atya a szentbeszéd után gyóntat.
20.00: fiatal felnőttek hittanórája

Nagykedd, március 22. Iz 49,1-6  Jn 13,21-33.36-38
8.00: a szentmisén a Szent Gellért iskola növendékei részt vesznek
17.30: gyóntatás gyóntatószékben: Bence atya
18.30: a szentmisén a triduum második szentbeszéde. Téma: A lelki megújulás és
az irgalmasság éve
Mihály atya a szentbeszéd után gyóntat.

Nagyszerda, március 23. Iz 50,4-9a  Mt 26,14-25
16.00–18.00: karitász fogadóóra
18.30: a szentmisén a triduum harmadik szentbeszéde. Téma: A lelki megújulás és
az irgalmasság éve
Mihály atya a szentbeszéd után gyóntat.

NAGYCSÜTÖRTÖK, március 24.
„Krisztus engedelmes lett értünk a halálig”
A reggeli szentmise elmarad.
7.30-tól gyóntatás lesz, ameddig van gyónó, de legfeljebb 9 óráig
10.00: krizmaszentelési mise a Bazilikában, amelyre bíboros atya a Testvéreket is
szeretettel invitálja. Olvasmányok: 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

nagypéntek vigíliája
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
A szentmise után az áldoztatók elviszik az Oltáriszentséget a lakáshoz kötött
betegekhez, utána oltárfosztás
22.00: Jeremiás siralmai
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NAGYPÉNTEK, március 25.
„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;5,7-9  Jn 18,1-19,42
hódolat a szent kereszt előtt, áldozás, sírba helyezés
Szertartás után lehetőség van szentsír látogatásra, 21 óráig.
21.00: Jeremiás siralmai

NAGYSZOMBAT, március 26.
„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-től este 7 óráig – gyónási lehetőség, a gyóntatás rendje
nagycsütörtöktől a hirdetőtáblán olvasható.

A húsvéti idő

A húsvétvasárnaptól pünkösdvasárnapig tartó ötven napot ujjongó örömben üljük
meg egyetlen ünnepként, sőt „nagy vasárnapként”. Ezeket a napokat az
ALLELUJA gyakoribb éneklése jellemzi. A húsvéti gyertya az oltár mellett
marad pünkösdvasárnapig.

Húsvét vigíliája
20.15: ismertetés
20.30: vigília szertartás
I. Fényünnep: tűzszentelés, húsvéti gyertya bevitele, örömének. Aki tud,
hozzon magával közepes méretű gyertyát
II. Igeliturgia: olvasmányok:Ter 1,1-2,2  Kiv 14,15-15,1

  Iz 54,5-14  Bár 3,9-15.32-4,4
   szentlecke: Róm 6, 3-11
   evangélium: Lk 24,1-12

III. Keresztségi liturgia: litánia, keresztvízszentelés, keresztségi
fogadalom megújítása
IV. Az Eukarisztia liturgiája: húsvéttal az Úrfelmutatás utáni válasz
megváltozik, figyeljünk a kivetítőre

Ne felejtsék el Testvéreink, ezen az éjszakán az órákat egy órával előbbre
állítani.

HÚSVÉTVASÁRNAP, URUNK FELTÁMADÁSA, március 27.
saját zsolozsma 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
9.00: ünnepi szentmise, utána lesz a feltámadási körmenet
A ½ 12-es szentmise alatt nem lesz gyóntatás
17.45: ünnepi vesperás

HÚSVÉTHÉTFŐ, március 28. 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.

Március 29-én, kedden este férfiak találkozója lesz a
cserkészotthonban.

Zsinatolásunk javaslata alapján továbbra is összegyűjtjük a kedves
Testvérek konkrét imaszándékait a hátsó asztalon elhelyezett
IMASZÁNDÉKOK feliratú dobozban. A dobozban elhelyezett kérésekért
minden hónapban egy szentmisén közösen imádkozunk.


