
Ne feledjük, hogy Nagypéntek szigorú böjti nap. 14 éves kortól hús-
tilalom van, a 18-65 év közöttiek pedig ezen a napon csak háromszor 
étkezhetnek, amelyek közül csak egyszer lakhatnak jól. Ez legyen közös 
bűnbánattartásunk formája, emellett mindenki egyénileg vállalhat le-
mondásokat!  

Nagyszombaton reggel 7 órától a zsolozsmát imádkozzuk el, majd 
ezt követően 19.30-ig lesz nyitva templomunk, így lehetőség nyílik a 
Szent Sír látogatására. 19 órakor esti zsolozsmára várjuk a testvéreket, 
amelynek végén kb. 19.15-kor ételszentelést tartunk. Húsvéti vigília 
nem szombaton éjjel lesz, hanem vasárnap reggel 5.15-kor kezdődik 
templomunkban. (Aki megfelelőbbnek látja a szombat esti szertartást, 
a Mária Magdolna Plébánia és a Jézus Szíve (Ferences) Plébánia szom-
baton este 17.30-kor kezdi a vigília szertartást.) Kérjük a Testvéreket, 
hogy a szertartásra védőpapírral ellátott gyertyát vagy a feltámadási 
mécsest szíveskedjenek magukkal hozni! 

A feltámadási szertartás végén az altemplomban nyugvó halottak-
nak visszük meg a feltámadás örömhírét majd ezt követően rózsafüzért 
imádkozunk. Ezért Húsvétvasárnap reggel 7 órakor nem lesz külön 
szentmise! 

Húsvétvasárnap és húsvéthétfőn a vasárnapi rend szerint lesznek a 
szentmisék. Mindkét napon lesz 11 órás szentmise is. Húsvétvasárnap 
a délelőtti szentmisék végén lesz ételszentelés.  

Emlékeztetjük a Testvéreket, hogy Nagypéntektől Húsvétvasárna-
pig nem tudunk lehetőséget biztosítani a szentgyónások elvégzésére a 
szertartások előtt és alatt. Utoljára Nagycsütörtökön, a szentmise előtt 
17 órától lesz gyóntatás. Nagycsütörtöktől Húsvét hétfőig nem lesz 
hivatali szolgálat sem. 

Az Altemplom a Húsvéti ünnepek alatt Nagypéntektől Húsvéthét-
főig minden nap reggel 7-től este 7-ig nyitva lesz. 

Plébániai Karitász csoportunk nagyböjti adománygyűjtése a mai 
nappal lezárul. Hálásan köszönünk minden nagylelkű adományt! 

A húsvéti ünnepekre készülve az újságos asztalról feltámadási mé-
cseseket vásárolhatnak a Testvérek. Szeretettel ajánljuk ezeket a temp-
lomi szertartásokhoz. Egy darab mécses ára 200 Ft. Húsvéti mintás 
mécsesek is érkeztek 510 Ft-ért az újságos asztaltól vihető. 
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Nagyhét: nagy elvárásokkal kis várakozással 
 

Gyermekként egészen más volt megélni azt, hogy vártuk egy ünnep 
érkezését. Csillogó szemekkel, kissé talán súgva kérdeztük a szülőket: 
„hányat kell még aludni?”  

Felnőtt korra mi változott? Miért van az, hogy már nem számolunk 
vissza, nem kérdezzük és nem beszéljük meg, hogy „te is várod?”, és 
már inkább csak a procedúrát, a felhajtást, a kiadásokat és a felfordu-
lást látjuk benne? 

Persze foghatjuk arra, hogy mert a gondtalan gyermekkor elmúlt, 
ideje felnőni és beletörődni abba, hogy „az élet nem habos torta”! El-
fogadni, hogy az idilli ünnep nem létezik, nekünk ami jut belőle az 
tényleg csak fejfájás, idegeskedés, műmosoly. Elvárásokat támasztunk, 
de már alig-alig vágyakozunk a Húsvétra… 

Na, erre mi most nemet mondunk! Felélesztjük magunkban ugya-
nazt a lelkületet, amely ahhoz kell, hogy ne csak odaérkezzünk a hús-
véthoz, hanem már most vágyakozzunk rá, a Feltámadottal való talál-
kozásra! Most újra átéljük azt, amit Malakiás prófétánál hallunk (álta-



lában adventi időszakban): „Hamarosan belép szentélyébe az Úr, akit 
kerestek, és a szövetség angyala, aki után vágyakoztok. Lám, már jön 
is!” /Mal 3,1/. 

Sok dolgot vártunk a nagyhéttel kapcsolatban. Volt közte olyan is, 
amelyben mások döntését vártuk. Vártuk azt is, hogy a vírus okozta 
helyzet oldódik, minden kellemetlenségével elmúlik. Vártuk azt is, hogy 
a korlátozások enyhülnek. Kimondva, vagy kimondatlanul így fogalmaz-
tuk meg mostani vágyainkat: Talán szabad, talán lehet, talán majd 
most… És nem! Jeremiás prófétával – kissé talán felpanaszolva, amo-
lyan szemrehányóan, elkeseredetten vitatkozva – mondjuk: „Úgy vár-
tuk a békét, s nem jött semmi jó; a gyógyulás idejét, s lám, itt a rette-
gés!” /Jer 14,19/. 

És, akkor most ugrik minden? Eldobunk mindent azért, mert nem 
azt kaptuk, amit vártunk? NEM! Hanem felszítjuk magunkban a várako-
zást, a vágyakozást! Várjuk még nagyobb tűzzel a húsvétot! 

Nem kaptuk meg azt, hogy éjszakába nyúlóan ünnepeljük meg azt, 
ami 2000 évvel ezelőtt valahogy így éjjel történt. De kaptunk mást! 
Kaptunk lehetőséget annak felfedezésére, hogy mi van, ha nem előre-
hozottan ünneplünkk, mi van, ha nem az éjszaka beállta után kezdjük, 
hanem a hajnal felvirradása előtt! Soha meg sem fordult volna a fe-
jemben, hogy egyszer ezt így végzem, de most adva van! 

Idén nem szombaton este tartunk vigíliát, hanem vasárnap, kora 
reggel kezdjük meg, hogy, mire felvirrad, virrasztva találjon minket az 
Élet Ura, a Föltámadt Krisztus! 

Nagyon furcsa lesz, tudom! De próbáljuk meg! Tavaly – emlékez-
zünk csak vissza – nemhogy így, de sehogy sem ünnepelhettük meg 
együtt. Idén próbáljuk meg, hogy kora reggel ünnepelhessük. Még sö-
tétben gyulladjon meg a húsvéti gyertya lángja, annak sugárzó fénye 
töltse be az Isten házát. A láng, amely szétosztva sem fogyatkozik meg, 
hanem fénye és melege egyre növekszik. Éljük át közösen a felkelő Nap 
sugarainak játékát, amint betöltik templomunkat, hogy a szertartás 
végére a Nap fénye, mint Krisztus világossága adjon mindennek színt, 
formát és értelmet. 

Ne az elvárásaink legyenek nagyok a nagyhéttel, különösen pedig a 
Szent Háromnappal kapcsolatban, hanem a bennünk lévő vágyakozás 
és az ebből fakadó várakozás! 

Áldott nagyhetet kívánok mindenkinek! 

Anyakönyvi hírek  
Keresztelés 

Hrabovszki Natasa: 2021. március 21. 
Isten hozta közösségünk új tagját! 

 
Temetés 

Egyed Gézáné Kecskés Magdolna: 2021. március 25. 
Nyugodjék békében! 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
Heti szentmisék rendje: 

Március 29, Nagyhétfő, 7 óra: Takács és Kuczogi család élő és + tagjai 
Március 30, Nagykedd, 18 óra: + József édesapa, nagyapa, dédapa 
Március 31 Nagyszerda, 18 óra: + Rokon 
Április 1, Nagycsütörtök, 18 óra: Plébániánk híveiért 
Április 2, Nagypéntek, (nincs szentmise) 15 óra: szertartás 
Április 3, Nagyszombat, (nincs szentmise) 19: zsolozsma és ételszentelés  
Április 4, Húsvétvasárnap, Urunk feltámadása 

5.15: + Rozália és Gergely szülők; Plébániánk híveiért 
8.30 (Bazita): Hálából a 79 évért 
10 óra: + Lajos férj, édesapa, nagyapa (+1.évf.) és élő családtagok  
11 óra: Betegekért és az egészségügyi dolgozókért 
18 óra: Galbavy család élő és + tagjai és + Sándor 

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik részt vettek templomunk 
ünnepek előtti takarításában és előkészítésében. Kérem, továbbra is 
érezzük sajátunknak a templomot és segítsük akár egy-egy alkalommal 
is annak takarítását, tisztán tartását!  

Március 30-án, kedden az esti szentmise után szentségimádásra és 
közbenjáró imádságra várjuk a Testvéreket. Aznap 12-16 óráig tudunk 
lehetőséget biztosítani szentgyónásra a templom előtti téren.  

Nagyszerdán 16-18 óráig lesz ugyanígy lehetőség szabadtéri gyó-
násra. 

Nagycsütörtökön 18 órakor kezdődik az utolsó vacsora emlékmisé-
je. Annak végeztével rövid, csendes virrasztás, amelynek végén a zso-
lozsma befejező imaóráját imádkozzuk el. 

Nagypénteken, április 2-án, reggel 7 órától a zsolozsmát imádkoz-
zuk el. 14 órától keresztutat imádkozunk. A nagypénteki szertartás 
délután 3 órakor kezdődik. Idén nem lesz városi keresztút! A szertar-
tást követően templomunk 19 óráig nyitva lesz! 


