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III. 26-án, hétfőn,  Zsolt 

NAGYHÉTFŐ, Árpád 

Savio t. (17:00):   

Mária Neve t.: (18:30): Darusi Erzsébetért, énm.   mise után imaóra 

III. 27-én, kedden, Glória,  

NAGYKEDD, Lídia, Hajnalka 

Savio t. (17:00):   

Mária Neve t.: (18:30):  Papp Máriáért, csm. 

III. 28-án, szerdán,  

NAGYSZERDA, Johanna  

Savio t. (17:00):   

Mária Neve t.: (18:30):   

III. 29-én, csütörtökön,  

NAGYCSÜTÖRTÖK, 

Jónás próféta  

szentmise után virrasztás 

Olajszentelési szentmise a nagybecskereki székesegyházban 9:30 

Savio t. (17:00): Szentmise az utolsó vacsora emlékére 

Mária Neve t.: (18:30): Szentmise az utolsó vacsora 

emlékére  

III. 30-án, pénteken,  

NAGYPÉNTEK (szigorú böjt) 

Keresztúti ájtatosság 8:00 a Mária Neve templomban. 

Mária Neve t.: (15:00): Nagypénteki szertartás 

III. 31-én, szombaton,  

NAGYSZOMBAT 

Kornélia vt. sz. 

Virrasztás Jézus sírjánál 8:00-18:30 

szentmise előtt  imaóra 

Mária Neve t.: (18:30): Jézus feltámadásának vigíliája 

I. 1-én,  

HÚSVÉTVASÁRNAP 

Jézus feltámadása 

Húgó vt. pk., Agád, Agapion 

08:30 – szentmise a hívekért  - HÚSVÉTI KÖRMENET 

10:00 –  az elsőáldozók, a bérmálkozók, a családok 

11:00 – a Savio templ. 

16:00 – Szentmise szlovén nyelven a Mária Neve t. 

18:30 – (titokváltás -  imaszándék: a békéért a    

családjainkban, a világban) 

IV. 2-án, hétfőn,  

HÚSVÉTHÉTFŐ  
Paolai Ferenc  

Mária Neve t.: (10:00):  

Savio t. (11:00):   

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

IV. 3-án, kedden,  
 Richárd pk, Buda, Hóvirág 

Savio t. (17:00):   

Mária Neve t.: (18:30):                                 

IV. 4-én, szerdán,   
Sevillai Izidor pk egyht. 

Savio t. (17:00):   Dobó Annáért, énm. 

Mária Neve t.: (18:30):  
IV. 5-én, csütörtökön,  
Ferreri Vince p, Teodóra 

Savio t. (17:00):   

Mária Neve t.: (18:30):  Nagy Jánosért, énm. 
                                                                     szentmise után szentségimádás              

IV. 6-án, pénteken,   
Szer. Taksony vt, Celesztin pp 

Mária Neve t. (8:00): első pénteki ájtatosság 

Savio t. (17:00):   

Mária Neve t.: (18:30):  Jézus szt. Szíve tiszt. énm. – első 

pénteki ájtatosság 

IV. 7-én, szombaton,  
De la Salle János, Hermann 

szentmise előtt imaóra 

Savio t. (17:00):   

Mária Neve t.: (18:30): Szűz Mária szt. Szíve tiszt. énm. 

az élő és elhunyt RFT   

IV. 8-án,  

ISTENI IRGALMASSÁG 

VASÁRNAPJA,  

Dénes pk, Egyiptomi Mária 

08:30 – szentmise a hívekért   

10:00 –  az elsőáldozók, a bérmálkozók, a családok 

11.00 – a Domonkos templ.: Palatinus Erzsébetért, csm 

18:30 – esti szentmise  

Jézus alázatba s szenvedésbe 

öltözve eleget tesz bűneinkért; 
mélyebben fölfogva bűneimért. Mert 
akit a penitencia kegyelme megérint, 
annak szemei előtt a passió izgalmas 
jeleneteinek alakjai szétfoszlanak, a zaj 
elcsitul, Jeruzsálem környéke puszta 
lesz, a két lator keresztje eltűnik s a 
lélek magára marad Jézusával. 
Keresztje előtt térdelek, vérének 
csepegését hallom, összes kínja 
lelkemre borul; megnyitja ajkait s kérdi: 
"Ember, mit tettél?" S öntudatom feleli 
s az egész világnak kiáltja: Vétkeztem! 
Bűneimet senkivel meg nem oszthatom, 
értük mások könnyeit föl nem ajánlom; 
hisz úgy állok itt, mintha az egész 
világban én magam volnék, mintha 
nem volna anyám, atyám, barátom! 
Ezek tényleg most számba nem 
kerülnek; mert nekem, nekem 
magamnak kell penitenciát tartanom! 
Én voltam a bűnös, de a penitenciát az 
Úr Jézus tartotta meg helyettem s 
meghalt értem. Értem halt meg. Ne 
mondd, hogy sokakért halt meg. 
Minden virág a földön azt mondhatja: A 
nap értem van az égen. Belőle, általa 
élek. Úgy az Úr Jézus értem szenved; 
értem gyullad ki a lelke vérvörösen. 
https://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20180325 
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          Amikor hat óra lett, nagy 

sötétség borult az egész földre, egészen 

a kilencedik óráig. Kilenc órakor Jézus 

hangosan felkiáltott: „Élói, Élói, lámmá 

szábaktáni?” Ez azt jelenti: „Istenem, 

Istenem, miért hagytál el engem?” 

Amikor néhányan az ott állók közül 

meghallották ezt, így szóltak: „Íme, 

Illést hívja.” Valaki odafutott, ecetbe 

mártott egy szivacsot, nádszálra tűzte, 

inni adott neki, és ezt mondta: „Hadd 

lássuk, eljön-e Illés, hogy levegye őt?!” 

Jézus pedig hangosan felkiáltott és 

kilehelte lelkét. (Most térdre borulunk, 

és egy keveset csendben időzünk.) 

Ekkor a templom függönye kettéhasadt, 

fölülről egészen az aljáig. A százados, 

aki ott állt Jézus előtt, és látta, hogyan 

lehelte ki a lelkét, így szólt: „Ez az 

ember valóban az Isten Fia volt.” 

Asszonyok is álltak ott: távolról 

figyelték, hogy mi történik. Köztük volt 

Mária Magdolna, Mária, az ifjabb Jakab 

és József anyja, és Szalóme. Rajtuk 

kívül voltak ott még többen is, akik vele 

együtt jöttek fel Jeruzsálembe.  
Mk 14,1-15,47 

Kedves gyerekek! 
Pattogatott kukoricás 
ORATÓRIUM lesz 
Nagyszombaton 10 órától! 
 

„Gondoljunk mindig arra, hogy Isten az Atyánk és mi 
gyermekei vagyunk.”  Don Bosco 

 



 

  

A megbocsátás, a megtérés, a Krisztushoz fordulás 

napja ez, mert Ő meghalt az emberekért. Az oltár 
előtt álló feszülethez járulunk: nem egy fafeszület 

előtt hódolunk, hanem a Golgota keresztjén függő 

Megváltó előtt. Őhozzá járulunk, aki meghalt 

értünk, és aki ma is szenved Egyházáért. Meghív 
minket személyesen, hogy leborulva előtte 

megvalljuk, hogy Ő az egyedüli Megváltó és ezzel 

elismerjük, hogy rászorulunk segítségére. A 

szertartás a Miatyánk elimádkozása után az 
áldozással fejeződik be. Ezután a hívek a szentsír 

előtt imádkoznak. 
Végigjárva Jézus keresztútját biztosak lehetünk 

Nagycsütörtök délelőtt az olajszentelési szentmise 
vezeti be a hívőket a szent három nap 
ünneplésébe. A szentmise alatt kerül sor a 
keresztelendők (katekumenek) és a betegek 
olajának, valamint a – keresztség, bérmálás,  
 

Nagyszombat a gyász napja, Jézus most sírban fekszik egy nagy kővel elzárva. 
Nagyszombaton egész nap lehetőség van imádságra a szent sír előtt. Ezen a 
napon készülődünk a feltámadás örömére. Ilyenkor betölti lakásainkat, 
családjainkat és szívünket a csend, amely segít Krisztus szeretetének-halálának 
titkába elmélyedni. Nagyszombat – Jézus a sírban pihen, a hívek felkeresik a 
templomokban felállított szentsírt. 
Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. Húsvét éjszakáján az egyház talán 
legszebb ünneplése jeleníti meg számunkra a szent titkokat. A liturgia 
szimbólumaiban megjelenik a fény és sötét, a tűz s a víz, a nap és a csillagok, 
hogy együtt magasztalják a feltámadott Krisztust, aki legyőzte a sötétséget, a 
halált. https://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20180331 

 

Krisztus feltámadt! – Valóban feltámadt! 
 

Húsvét tüzének lelkesedésével 
 

Húsvét éjjelén a húsvéti gyertya 

meggyújtásakor újra átéljük a fönséges 

szertartást: az új tűzből táplálkozva a 
világosság egyre inkább elűzi a 

sötétséget és megvilágítja a liturgikus 

közösséget. Krisztus világossága, aki 

győzelmesen föltámad, elűzi a szív és 

lélek sötétségét, hogy mindnyájan 

együtt élhessük meg az emmausziak 

tapasztalatát: az Úr szavának a 

hallgatása és az eucharisztikus Kenyér 

tápláléka megadja nekünk, hogy szívünk 

a hit, remény és szeretet által lángoljon.  
Ferenc pápa 

http://hu.radiovaticana.va/news/2018/02/06/ferenc_p%C3%A1pa_nagyb%
C3%B6jti_%C3%BCzenete_%E2%80%9Ea_gonoszs%C3%A1g_elhatalmasod%
C3%A1s%C3%A1val_sok_sz%C3%ADvben_kih%C5%B1l_a_szeretet%E2%80
%9D/1362059 

egyházi rend kiszolgáltatásakor, illetve templomszenteléskor használatos – 
krizmának a megszentelésére. A püspök együtt misézik az egyházmegyében 
működő papokkal, akik megújítják a szenteléskor tett ígéreteiket. 
Nagycsütörtök esti liturgiájában az Eucharisztia alapítására emlékezünk, az Utolsó 
Vacsora felidézésével, amikor Jézus maga köré gyűjtötte tanítványait. A szentírási 
olvasmányok felidézik az egyiptomi kivonulás éjszakáját, amikor az angyal 
megkímélte az izraeliták házait, mert a bárány vérével megjelölték az ajtófélfákat. A 
húsvéti lakoma áldozati báránya Krisztus előképe: saját testét adja értünk, vére 
pedig megszabadít a bűntől, az örök haláltól. Nagycsütörtöknek éppen ezért 
ünnepélyes és örömteljes hangulata van. Nagycsütörtök az Egyház legősibb 
ünnepei közé tartozik. Az ősegyházban ezen a napon fogadták vissza a bűnbánókat. 
https://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20180329 

benne: az utolsó szó Istené. A keresztút segít megértenünk a történelem 

drámáját, de bennünket, hívőket biztosít arról, hogy az utolsó nap nem a 
nagypéntek, hanem Húsvét. A Húsvét pedig a jó győzelme a rossz felett, 

a szeretet győzelme a gyűlölet felett, a jók győzelme, mert ez a végső 

jónak, a végtelen jóságnak, Istennek a győzelme.      
https://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20180330 


