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III. 21-én, hétfőn,  

NAGYHÉTFŐ 

Mária Neve t.: (17:00): Egy családért cs.m.      mise után imaóra 

Flüei Miklós rem., Benedek szerz. 

III. 22-én, kedden,  

NAGYKEDD 

Mária Neve t.: (17:00): Nagy Istvánért cs. m. 

Svéd Katalin sz., Lea sz. 

III. 23-án, szerdán,  

NAGYSZERDA 

Mária Neve t.: (17:00): Elhunyt Mári- Darusi család tagjaiért, 

gyer-mekeiért                                      Ottó rem., Emőke, Pelágia 

III. 24-én, csütörtökön,  

NAGYCSÜTÖRTÖK, 

Svéd Karina 

Olajszentelési szentmise a nagybecskereki székesegyházban 9:30 

Mária Neve t.: (17:00): Szentmise az utolsó vacsora 

emlékére                                              mise után szentségimádás 

Szentmise a Domonkos templomban 16:00 

III. 25-én, pénteken,  

NAGYPÉNTEK (szigorú böjt) 

mise után imaóra 

Keresztúti ájtatosság 8:00 

Savio t. (16:00):  Nagypénteki szertartás 

Mária Neve t.: (17:00): Nagypénteki szertartás 

III. 26-án, szombaton,  

NAGYSZOMBAT 

Arpikász vt. 

Virrasztás Jézus sírjánál 8:00-16:00 

Húsvéti eledelek megáldása 15:00 

Savio t. (15:30):   Jézus feltámadásának vigíliája 

Mária Neve t.: (17:00): Jézus feltámadásának vigíliája 

III. 27-én,  

HÚSVÉTVASÁRNAP 

Jézus feltámadása 

Lídia asszony, Hajnalka 

08:30 – szentmise a hívekért   

10:00 – a családok, gyerekek és az  ifjúság  miséje 

11.00 – a Domonkos templ. 

18:30 – esti szentmise 

III. 28-án, hétfőn,  

HÚSVÉTHÉTFŐ  

Johanna özv.  

Mária Neve t.: (10:00):  

Savio t. (11:00):   

Mária Neve t.: (18:30):                                mise után imaóra 

III. 29-én, kedden,  
 Jónás pr., Auguszta, Bertold 

Savio t. (17:00):   

Mária Neve t.: (18:30):                                 

III. 30-án, szerdán,   
Amadé herceg, Zalán 

Savio t. (17:00):   

Mária Neve t.: (18:30):                                 

III. 31-én, csütörtökön,  
Kornélia vt. sz., Benő 

Savio t. (17:00):   

Mária Neve t.: (18:30):                       mise után szentségimádás              

IV. 1-én, pénteken,   
Húgó vt. pk., Agád, Agapion 

Savio t. (17:00):   

Mária Neve t.: (18:30): Jézus Szíve tiszteletére, én m.   

                                                                     mise után imaóra           

IV. 2-án, szombaton,  
Paolai Ferenc rem., Áron 

Savio t. (16:30):   

Mária Neve t.: (18:30):  Szeplőtelen fogantatás Szíve 

tiszteletére élő és elhunyt RFT-ért én. m 

IV. 3-án,  

Isteni Irgalmasság 

vasárnapja,  

Richárd pk., Buda, Hóvirág 

08:30 – szentmise a hívekért   

10:00 – a családok, gyerekek,  ifjúság  miséje 

11.00 – a Domonkos templ.:  Péter Katalinért én m. 

18:30 – esti szentmise: Berta Józsefért cs. m. 

A mai Szentmise kettősséget 

hordoz. Egyrészt a Jeruzsálemi 
bevonulás dicsőségét, másrészt a 
szenvedés fájdalmát. A dicsőséges 
bevonulás már a húsvét diadalát vetíti 
előre, a szenvedés pedig a nagyhétre 
vezet bennünket.  
A nagyböjt eleje óta szívünket 
bűnbánattal és jócselekedetekkel már 
előkészítettük. Most azért gyűltünk 
össze, hogy az egész Egyházzal lélekben 
előre átéljük Urunk húsvéti 
misztériumát, vagyis szenvedését és 
feltámadását. Ő ugyanis ezt a 
misztériumot akarta beteljesíteni, 
amikor fölment városába, 
Jeruzsálembe. Szívünk élő hitével és 
odaadásával emlékezünk meg erről az 
üdvösségszerző bevonulásról. Lépjünk 
mi is az Úr nyomába, hogy amint 
kegyelméből társai vagyunk a 
kereszthordozásban, ugyanúgy 
feltámadásának és örök életének is 
részesei lehessünk. 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20160320 

Olvasmány: Iz 50,4-7; Zsolt 21,8-9.17-18a.19-20.23-24; Szentlecke: Fil 2,6-11; Evangélium: Lk 22,14-23,56 
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Miután ezeket elmondta, tovább 

haladt Jeruzsálem felé. Amikor közel ért 

Betfagéhoz és Betániához, az Olajfák-

hegyénél elküldött tanítványai közül 

kettőt, és ezt mondta nekik: «Menjetek a 

szemben fekvő faluba, és amikor beértek, 

találtok egy megkötött szamárcsikót, 

amelyen még nem ült ember: oldjátok el, 

és vezessétek ide. Ha pedig valaki 

megkérdezi tőletek: Miért oldjátok el? - 

mondjátok ezt: az úrnak van szüksége rá». 

Ekkor a küldöttek elmentek, és mindent 

úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. 

Miközben eloldották a szamárcsikót, 

gazdái ezt kérdezték tőlük: «Miért 

oldjátok el a szamárcsikót?» Ők így 

feleltek: «mert az úrnak van szüksége rá». 

Azután elvezették azt Jézushoz, 

felsőruhájukat ráterítették a 

szamárcsikóra, és felültették rá Jézust. 

Amint ment tovább, az emberek az útra 

terítették felsőruhájukat. Mikor pedig már 

közeledett az Olajfák-hegyének 

lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága 

örvendezve fennhangon dicsérni kezdte 

Istent mindazokért a csodákért, amelyeket 

láttak, és ezt kiáltották: «Áldott a király, 

aki az Úr nevében jön! A mennyben 

békesség, és dicsőség a magasságban!» A 

sokaságból néhány farizeus ezt mondta 

neki: «Mester, utasítsd rendre 

tanítványaidat!» Ő azonban így válaszolt: 

«Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a 

kövek fognak kiáltani».        Lk 19, 29-40 
 

KÖRMENET HÚSVÉT VASÁRNAPJÁN: 

Mária Neve templom – Petőfi brigád utca – Arany János utca – Dózsa 

György utca – Mária Neve templom. 

Kedves gyerekek! 
Pattogatott kukoricás 
ORATÓRIUM lesz 
Nagyszombaton 10 órától! 
 

 

„Dolgozz és szenvedj Jézusért, aki sokat dolgozott és szenvedett érted.” 
 Don Bosco 

 



 

  

A nap liturgikus színe: piros 
Jézussal együtt járjuk az utat ezeken a napokon, 
egyben emberré válásunk útját is járjuk. Ez az út 
négy lépésben valósul meg: elfogadás 
(Nagycsütörtök), elengedés (Nagypéntek), eggyé 

válás (Nagyszombat) és újjászületés (Húsvét). 

Nagypéntek az "elengedésről" szól. 

Nincs szentbeszéd, nincs értelmezés, nincs 

magyarázat, hanem olyan tömör rítusok 

végrehajtására kerül sor, amelyek nem viselik 

el a bőbeszédű prédikációt. 

A pszichodráma mély hallgatással kezdődik. A 

pap a földre borul. Meg kell hajolnia a titok 

előtt. 

A szenvedés történet egyetlen gyógyulás 

történet, belső sebeink gyógyulásának a 

története. Ezért először könyörtelenül feltárjuk 
őket, a saját sebeinket éppúgy mint világunk  

A nap liturgikus színe: fehér 
A zsidók a húsvéti lakomán az Egyiptomból való 
szabadulást ünnepelték. Jézus ezen a lakomán 
megújította a régi áldozatot: Jézus lett a mi húsvéti 
bárányunk. A bárány vére óvta meg a zsidó 
elsõszülötteket az öldöklõ angyaltól. Krisztus vére áldozati 
vér, amely megszabadít a bûntõl, a halál rabságából. Ez az 
Újszövetséget megpecsételõ vérszerzõdés: az emberiség 
nevében Jézus Krisztus mutatta be az engesztelõ 
áldozatot az Atyának. Jézus itt az Utolsó Vacso rán 
elõvételezte kereszthalálát: Jézus kezébe vette önmagát 
és megtörte, majd kiosztotta a tanítványoknak. Jézus 
meghalt, megtöretett mint a kenyér, hogy szétoszthassa 
önmagát. Testével és vérével új életre segíti az éhezõket. 
Krisztus bennünk akar föltámadni.  
http://husvet.osb.hu/nagycsutortok/nagycsutortok.htm 

 
 

A nap liturgikus színe: lila 
Nagyszombat az "eggyé válásról" szól 
A Nagyszombat arról szól, hogy leszállunk Krisztussal saját árnyékunkba és 
hagyjuk felmerülni és felébredni mindazt, amit Isten lehetőségként nekünk 
ajándékozott. Nagyszombaton engedjük, hogy Krisztus élete testünk valamennyi 
halott részébe eljusson. Krisztus a sírban fekszik. Ez is éltünk szimbóluma. Mi is 
gyakran fekszünk a sírban, önsajnálatunk, rezignációnk, büszkeségünk sírjában. 
Gyakran csupán az élettel szembeni túlzó elvárások, tökéletességi 
kényszerképzet és a vereségtől, a megszégyenüléstől való félelem tart fogva a 
sírban bennünket. Nagyszombaton nézzünk szembe sírbeli helyzetünkkel és 
tartsuk a feltámadásba vetett hitet félelmünk elé. 
http://www.plebania.net/dolgozoszoba/?op=viewgondolat&id=104 

 
 

 

Ezek az összefüggések arra a kérdésre irányítják figyelmünket, hogy 

mennyire segítjük egymás számára Jézus feltámadásának hitét, a 

belőle táplálkozó örömet, reménységet. Ennek legnagyobb jelentősége 

a családban van. Hogyan éli meg a keresztény család Jézus 

feltámadásának igazságát? Ebben elsősorban az ünnepi szentmisén 

való részvételnek van a legnagyobb jelentősége, amelyre jó 

felkészülnie a család minden tagjának. Otthoni beszélgetésekkel, 

amelyekhez az evangéliumi beszámolók adják az indítást.  
http://www.plebania.net/dolgozoszoba/?op=viewgondolat&id=158 

A nap liturgikus színe: fehér 

 
Krisztus feltámadt! – Valóban feltámadt! 

 

Ha valaki rátalált a húsvéti hitre, akkor ismét az 

egyházra, másokra van utalva. Így a húsvét 

ünnepe alkalmat ad nekünk arra, hogy amikor 

nagy örömmel ünnepeljük Jézus győzelmét a 

halál fölött, arra is figyeljünk, milyen nagy 

jelentősége van a hívő közösségnek az egyén 

hitére. A mai evangélium Jánosról szól, aki Jézus 

feltámadásának tanúja, azonban a 

Feltámadottban való hitét hozzákapcsolja az 
egész Egyházhoz, amelyet itt Péter képvisel. 

kórképét, amelyben az egyik ember elárulja, a másikra hárítja a bűnt, 

amelyben az emberek tárgyi kényszerek malmában őrlődnek, 

nevetségessé teszik, kigúnyolják egymást, végül kárörömmel figyelik, 

ahogy a másik gyötrelmek között meghal. 
http://www.plebania.net/dolgozoszoba/?op=viewgondolat&id=103 


