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N A P T Á R

Virágvasárnap, AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK vasárnapja, április 9.
2. zsoltárhét                                            Iz 50,4-7  Fil 2,6-11  Mt 26,14-27.66

Testvérem! Nagyböjt utolsó vasárnapja két eseményt állít elénk. Mesterünk
ünnepélyesen érkezett Jeruzsálembe és pár napra rá meghalt a kereszten. A
két eseményt elválasztó napok alatt a nép viselkedése ugyancsak megváltozott:
„Hozsanna!” „Feszítsd meg!”  Virág/pálma/vasárnap az ünnepélyes bevonulással
és barkaszenteléssel emlékezünk arra, hogy Jézust hozsannázva fogadták.
Szenvedésére pedig az evangélium helyén felolvasott passió utal. A szentmise
kezd éneke mindkét gondolatot felveti: „Hat nappal Húsvét ünnepe el tt fölment
Jézus Jeruzsálembe. Kivonultak eléje a gyermekek, kezükben pálmaágakkal. És
kiáltozták hangos szóval: Hozsanna a magasságban! Áldott vagy, aki nagy
irgalommal hozzánk jöttél.”

Kivonultak eléje a gyermekek. Eszembe jut Pomádé király új ruhájának meséje.
A gyermekek látják meg a teljes igazságot. Hozsanna a magasságban! A
Jeruzsálembe érkez  zarándokoknak kiáltották ezt évszázadokon keresztül.
Eredeti jelentése: Isten óvjon, segíts hát! Végül öröm-kiáltás lett bel le, melyet
Istennek, vagy a gy ztes királynak diadala esetén zengtek: Üdv neked! Áldott
vagy, aki nagy irgalommal hozzánk jöttél. Ez az irgalom, szeretet vezette
Urunkat a keresztfára.

Testvérem! Jézus a szentmisében és életünk minden napján keresi velünk a
kapcsolatot és kopogtat lelkünk ajtaján. (Vö.: Jel 3,20) ENGEDJÜK BE T ÉLETÜNKBE,
AKÁR A VIRÁGVASÁRNAPI HOZSANNÁRA, AKÁR A NAGYPÉNTEKI PASSIÓRA ÉRKEZIK.
Hiszen áldott az, Aki hozzánk jön és mi Vele élhetünk.         [M.a.]

11.00: ünnepi szentmise, mely körmenettel, barkaszenteléssel veszi
kezdetét.  A szentmisén a feln tt scola Passiót énekel. Kérjük a
Testvéreket, hogy barkát hozzanak magukkal
18.00: vesperás
Megjelent a Krisztinavárosi Hírek virágvasárnapi száma. A szokott helyen a
hírlevelek mellett található, minden család vigyen bel le.

Nagyhétf , április 10                                                 Iz 42,1-7  Jn 12,1-11
17.30: gyóntatás: Mihály atya
18.30: Ezen a szentmisén kezd dik a nagyböjti triduum, melyet Lancendorfer

István kelenvölgyi plébános atya tart. Az els  elmélkedés témája: Én+én.
       István atya a szentbeszédek után mindhárom nap gyóntat.
20.00: fiatal feln ttek hittanórája

Nagykedd, április 11.                                          Iz 49,1-6  Jn 13,21-33.36-38
17.30: gyóntatás gyóntatószékben: Bence atya
18.30: a szentmisén a triduum második szentbeszéde. A téma: Én+te.

Nagyszerda, március 12.                                           Iz 50,4-9a  Mt 26,14-25
16.00–18.00: karitász fogadóóra
18.30: a szentmisén a triduum harmadik szentbeszéde. A téma: Én+Jézus.

NAGYCSÜTÖRTÖK, április 13.
„Krisztus engedelmes lett értünk a halálig”

A reggeli szentmise elmarad
7.30-tól gyóntatás lesz, ameddig van gyónó, de legfeljebb 9 óráig
9.00: a templom el tt találkoznak a nyugdíjasok, akik együtt elmennek a
10.00 órakor kezd   krizmaszentelési misére a Bazilikába.  A bíboros atya
                  szeretettel invitálja a Testvéreket erre az ünnepélyes alkalomra.
                                     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

A szent három nap vigiliája
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, majd csendes virrasztás 22.00 óráig.
22.00: Jeremiás siralmai
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NAGYPÉNTEK, április 14.
„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, de maximum 10 óráig.
9.00: keresztút                                                          Délután nem lesz gyóntatás.
14.45: szertartás ismertetése
15.00: szertartások;
           igeliturgia: Iz 52,13-53,12  Zsid 4,14-16;5,7-9  Jn 18,1-19,42
           hódolat a szent kereszt el tt, áldozás, sírba helyezés
A szertartás kb. 5 óráig tart, utána lehet ség van szentsír látogatásra, 21 óráig
21.00: Jeremiás siralmai

NAGYSZOMBAT, április 15.
„Krisztus engedelmes lett értünk a halálig, mégpedig a kereszthalálig, ezért
Isten felmagasztalta és olyan nevet adott neki, mely fölségesebb minden

névnél”
7.00: szentsír megnyitása, egész nap szentségimádás, este 8 óráig
Egész nap  -  reggel 7-t l este 7 óráig  -  gyónási lehet ség, a gyóntatás rendje
nagyszerdától  a hirdet  táblán olvasható

A 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.

                                  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 22,1-18   Kiv 14,15-15,1
                                                Iz 55,1-11   Ez 36,16-28
                          Szentlecke:   Róm 6, 3-11
                          Evangélium:    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 t

HÚSVÉTVASÁRNAP, URUNK FELTÁMADÁSA, április 16.      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
9.00: ünnepi szentmise, utána lesz a feltámadási körmenet
11.30: Szentmise Dr. Lenhardt Vilmos atya halálának 9. évfordulóján
A ½ 12-es szentmise alatt nem lesz gyóntatás
17.45: ünnepi vesperás

A húsvéti szent három nap befejez dik

HÚSVÉTHÉTF , április 17.                               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, az bejelentheti igényét a
templomban, 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.

H Í R E K

- Április 19-én, húsvét utáni szerdán este fél 8 órakor az angliai Leeds város
Egyetemi Énekkara hangversenyt ad templomunkban. Minden érdekl t

         szeretettel várunk, különös tekintettel a templomban szolgálatot  tev
  énekeseinkre és az angol nyelvben járatos fiatalokra!

- Április 26-29-ig Használt ruha és aprócikk csere-bere akció lesz az MKDSZ
        Attila út 63. sz. alatti helyiségében a karitász munkacsoport szervezésében.
        Ruhanem t csak tiszta, felvehet  állapotban tudunk elfogadni!


