
 

A Szent Háromnap szertartásait  a Mária Magdolna Plébánia papjaival 
közösen végezzük. Ezek időpontjai: Nagycsütörtökön este az utolsó vacsora 
emlékére 18 órakor mutatunk be szentmisét. Nagypénteken délután 15 óra-
kor tartjuk a liturgiát. Nagyszombat este 18 órakor kezdjük Krisztus feltáma-
dására való emlékezésünk ünnepi szentmiséjét. Továbbra sincs lehetőség 
arra, hogy közösen ünnepeljünk, de kérem, hogy aki csak teheti, lélekben 
kapcsolódjon be a szertartásokba! A szentmisék és szertartások hanganyaga 
plébániáink honlapján utólag elérhető lesz. 

Nagycsütörtök esti virrasztáshoz, valamint nagypénteki és nagyszombati 
zsolozsmához honlapunkon találnak majd hanganyagot, elmélkedést.  

Nagypénteken otthonunkban, vagy a templom előtt kihelyezett kereszt-
nél főhajtással és imával is emlékezzünk meg Krisztus keresztáldozatáról és 
végezzünk keresztúti imádságot. 

 

Húsvéti eledelek megáldása: Plébániatemplom előtti téren, Nagyszombat 
21 óra, Húsvétvasárnap 7, 8, 10, 11 óra; Bazitán a templom előtt 8.30-kor. 

 

Szentmisék nyilvános bemutatása továbbra is szünetel hazánkban, de 
egyre több helyen lehet találni szentmise közvetítést. A Duna Televízió min-
den vasárnap 9 órától, Apostol TV hétfőtől szombatig 8 és 17 órakor, vasár-
nap 10 és 17 órakor, Magyar Katolikus Rádió minden hétköznap reggel 7 
órakor, vasárnap délelőtt 10 órakor sugároz szentmisét.  

Április 9-én, nagycsütörtökön szentmisét közvetítenek 10 órától a Duna 
TV-n a győri Nagyboldogasszony-bazilikából. A szentmisét bemutatja és 
szentbeszédet mond Veres András megyéspüspök.  

Április 12-én, húsvétvasárnap szentmisét közvetítenek 11 órától a Duna 
TV-n a budapesti Szent István-bazilika Szent Jobb-kápolnájából. A szentmisét 
bemutatja és szentbeszédet mond Erdő Péter bíboros, prímás. 

Figyelmükbe ajánljuk továbbá templomunkban bemutatott ünnepi 
szentmisék hanganyagát, amely honlapunkról elérhető. Tájékoztatjuk a Ked-
ves Testvéreket, hogy honlapunkról segédanyag tölthető le a Nagyhét sze-
mélyes és családi imádságaihoz. 

Altemplomunk minden vasárnap 7-12 óráig tart nyitva. Ünnepi nyitva tar-
tás a hírlevélben olvasható. Iratkozzanak fel hírlevelünkre, és ezt ajánlják 
mások figyelmébe is, hogy ily módon is tájékozottak lehessünk! 
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Plébániai Hírlevél  
 

2020. április 5. 
Urunk szenvedésének vasárnapja - Virágvasárnap 

 
 

 

Jézus ma szájmaszkban vonulna be? 
 

Sok múlhat 
a kis dolgokon 
is! Amikor Noé 
nekiállt bárkát 
építeni, akkor 
mindenki más 
fittyet hányt 
rá, ők tovább-
ra is azt tették, 
ami a megszo-
kott volt. Volt 
nekik elég gondjuk-bajuk, nem értek rá foglalkozni egy ember hóbortjával, 
hogy az most éppen bárkát csinál: „A vízözön előtti napokban ettek-ittak, 
nősültek és férjhez mentek mindaddig a napig, amíg Noé be nem ment a 
bárkába, és nem kaptak észbe, amíg el nem jött a vízözön s el nem sodorta 
valamennyit.” /Mt 28,38-39/ Vagy, amikor Dávidot odaállították a filiszteus 
Góliát elé, sokan talán kételkedtek, hogy egy olyan kis nyikhaj fog megküz-
deni a zsidó nép becsületéért. Vagy esetleg akkor, amikor Jézus egy konkrét 
emberen segített, akkor voltak, akik azt gondolták, hogy ez megint csak egy 
idealista elgondolás, marad még béna bőven, a világ ettől nem lesz jobb. És, 
amikor Kopernikusz előállt azzal az ötlettel, hogy a bolygók a Nap körül ke-
ringenek, sokan bolondnak mondták, merthogy ezek csak elméletek, nem 
változtat semmin. Amikor Kolumbusz elindult nyugati irányban India felé, 
sokan őrültnek nézték. Vagy, amikor Semmelweis Ignác azt mondta, hogy a 
higiénével, fertőtlenítéssel, kézmosással oly sok problémát ki lehet küszö-
bölni, sokan csak legyintettek. 

És még hosszan - hosszan lehetne folytatni a sort! Mindegyikben valami 
olyasmi helyzet sejlik fel, amikor kételkedők veszik körül a cselekvőt, idiótá-
nak állították be az okosat, bolondnak a normálist, vaknak a távolba látót, 
bénának a tehetségest, fantaztának azt, aki jövőképpel bírt. 



Most is könnyen estünk abba a szituációba, hogy sokáig csak legyintet-
tünk, mosolyogtunk azon, hogy szájmaszk, meg kézmosás, meg fertőtlenítés. 
De aztán belátja mindenki, hogy milyen értékes tud lenni az, ha van legalább 
egy „kis ruhadarab”, amely eltakarja orrunkat, szánkat, ha ezt a minimális 
lépést megtesszük. 

Már az ószövetségben is van egy történet /2Kir 5,1-14/, amikor Elizeus 
próféta annyit üzen a szíriai Námánnak: „Menj s fürödj meg hétszer a Jor-
dánban, s akkor tested visszanyeri egészségét s megtisztulsz.” Ez a Námán is 
kiakadt, tajtékzott, hogy ilyen bagatell dolgot kérnek tőle. De aztán kísérői 
jobb belátásra intik: „ha nagy dolgot mondott volna is neked a próféta, bizo-
nyára meg kellett volna tenned. Mennyivel inkább, hogy most csak azt 
mondta neked: ‘Fürödj meg és megtisztulsz.” Tőlünk is most „csak annyit” 
kérnek, hogy ezzel az egyszerű dologgal is segíteni tudjuk, hogy a vírus terje-
dését lassítsuk. (Persze ezt is okosan kell csinálni: amelyik maszk csak egyszer 
használható, azt ne vegyük fel többször, amelyik mosható, azt pedig rend-
szeresen cseréljük és fertőtlenítsük!) 

Valószínű, hogy soha nem lesz divatos a szájmaszk, még akkor sem, ha 
mindenféle menő jel lesz rajta, vagy valamilyen kedves figura. Ám ez most 
nem is divatbemutató miatt van, hanem lehet, hogy ez a kis eszköz lesz a 
legnagyobb és legegyszerűbb segítség a védekezésben. 

Van pár önkéntes, akik már eddig is rengeteg maszkot varrtak meg. Vic-
ces, vidám, vagy éppenséggel szép mintás díszítéssel, hogy tudjunk eljuttatni 
azoknak, akiknek szükségük van segítségre. Az önkéntes munkához még le-
het csatlakozni! 

És most, Virágvasárnap környékén nem blaszfémia akar lenni az, hogy Jé-
zus szájmaszkban vonul be. Mert bizony könnyen meglehet, hogy az az em-
ber, aki ma odalép hozzánk és segít, felvesz/kinyit/becsuk, bevásárol, aki 
gyógyít, aki az árut adja, aki vigyázz ránk és telefonon szól hozzánk, ő lehet, 
hogy szájmaszkot visel és éppen engedi, hogy rajta keresztül Jézus közelsége 
legyen kézzelfoghatóvá. Jézus most így vonul be életünkbe. 

 

Altemplom ünnepi nyitva tartása: 
Április 5. Virágvasárnap:   7-19 óra 
Április 9. Nagycsütörtök:  7-19 óra 
Április 10. Nagypéntek:   7-19 óra 
Április 11. Nagyszombat:   7-19 óra 
Április 12. Húsvétvasárnap:  7-19 óra 
Április 13. Húsvéthétfő:   7-19 óra 

Kérjük, az altemplomban is ügyeljenek arra, hogy egymástól nagyobb tá-
volságot tartsanak és egyidejűleg ne tartózkodjanak tíznél többen a zárt he-
lyiségben! Ügyeljünk a rendezettségre és legyen gondunk az elhervadt virá-
gok eltávolítására is! 

 

Anyakönyvi hírek 
 

Temetés: 

Molnár József: 2020. április 3. 
Szabó Imréné Varga Irén: 2020. április 3. 

Nyugodjanak békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
A heti szentmisék rendje: 

Április 6, Nagyhétfő: + István férj és nagyszülő 
Április 7, Nagykedd: + Sándor (+10. évf.) 
Április 8, Nagyszerda: + Jenő férj édesapa 
Április 9, Nagycsütörtök: A Plébánia híveiért 
Április 10, Nagypéntek 
Április 11, Nagyszombat: A Plébánia híveiért  
Április 12, Húsvétvasárnap - Urunk feltámadása 

 + Tibor és Anna 
 + János és Erzsébet szülők 
 + Lajos férj, édesapa 
 

Nagyböjti szentgyónásra továbbra is vonatkozik az általános előírás: Tö-
kéletes bánat felindítása (vagyis szándék arra, hogy változni akarunk és Is-
tennel való kapcsolatom javítása érdekében elhatározás, hogy változzunk is), 
bocsánat kérése Istentől, és bűnbánattartás mellett az általános feloldozás 
mindenkire vonatkozik. Ám (egyelőre) sem állami, sem egyházi törvény nem 
tiltja, hogy aki sürgető lelkiismereti szükségét érzi a szentgyónás elvégzésére, 
az megtehesse. Ezért Nagyhétfőtől Nagyszerdáig 65 év felettiek 10-12 óráig, 
mindenki részére pedig 17-19 óráig van lehetőségük a templom előtti téren 
elvégezni szentgyónásukat. Bazitán Nagypénteken 10-12 óráig várjuk a gyó-
nókat. Fokozottan figyeljünk arra, hogy vírusfertőzést nehogy elkapjunk, 
vagy átadjunk! 

 
Nagypéntek jelen körülmények között is szigorú böjti nap! Törekedjünk 

arra, hogy lemondásainkat különböző szándékokra ajánljuk fel! 


