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Naptár
Miserend:
8, 18.30 vasárnap.:
7, 9, 11:30,
18:30
VIRÁGVASÁRNAP
, Az Úrhétköznap:
szenvedésének
vasárnapja,
április
14. II. zsoltárhét

Iz 50,4-7 Fil 2,6-11 Lk22,14-23,56

Testvérem! Virágvasárnap másik neve: az Úr szenvedésének
vasárnapja. Ezért minden évben az egyik szinoptikus evangélium passióját
olvassuk fel ezen a napon. Idén Szent Máténál arról hallunk, hogy Jézus
háromszor is imádkozott az Atyához, míg tanítványait elnyomta az álom.
(Vegyük észre, hogy a háromszoros alkalom a teljesség, a tökéletesség
kifejezője.) A második imát – ami a mai nap áldozási éneke – a Máté
evangélium így írja le: „Atyám, ha nem kerülhet el ez a kehely anélkül, hogy
ki ne igyam, legyen akaratod szerint.” (26,42)
„Atyám!” Jézus a nekünk tanított imában is így szólítja meg Istent. Ne
lepődjünk meg ezen, hiszen az Atya ezt mondta Jézusnak – ahogy a
színeváltozás történetében olvassuk ֪– «Ez az én szeretett Fiam, akiben
kedvem telik.» (Mt 17,5) Ebből a kölcsönös szeretetből egyértelműen
következik: „Ha nem kerülhet el ez a kehely anélkül, hogy ki ne igyam,
legyen akaratod szerint.” Az Eucharisztia Szent Ágoston szerint «vinculum
caritatis», ami magyarul azt jelenti: «a szeretet bilincse». Amikor
szentáldozáskor a végtelen szeretettel találkozunk, a mi imánk is csak
Jézus imája lehet: „Legyen akaratod szerint.”
Testvérem! Az Oltáriszentség, a szentmise (=a keresztáldozat
megjelenítése) gyümölcse. Így minden szentáldozáskor eszünkbe
kellene jutni annak, hogy Isten, Jézus mennyire szeret minket. Erre
válaszunk csak a Miatyánk harmadik kérése lehet: URAM JÉZUS! LEGYEN
MEG A TE AKARATOD! A VELED VALÓ TALÁLKOZÁS ÚJRA ÉS ÚJRA GYÚJTSA
LÁNGRA SZÍVEMET!
[M.a.]
Tomka Ferenc atya a délelőtti misék alatt gyóntat.
Az ünnepi szentmise elején - amely kivételesen 11 órakor kezdődik - körmenet,
barkaszentelés. A szentmisén a teljes scola passiót énekel.
18.00: vesperás

Nagyhétfő, április 15.
Iz 42,1-7 Jn 12,1-11
Reggel nincs szentmise
18.30: szentmise Lenhardt Vilmos atyáért, halálának 11. évfordulóján
Ezen a szentmisén Dr. Breznay István plébános atya megkezdi triduumos
szentbeszédsorozatát Szenvedés és megváltás címmel.
A szentbeszéd után mindhárom napon gyóntat.
Nagykedd, április. 16.
Iz 49,1-6 Jn 13,21-33.36-38
8.00: szentmise a Szent Gellért iskola részvételével
Szentmise után Mihály atya gyóntat, amíg van gyónó, de legkésőbb 10 óráig
16.00: szentsírállítás a templomban, szeretettel kérjük fiatal segítők
csatlakozását
18.30: a szentmisén a triduum második alkalma, mint hétfőn
Nagyszerda, április 17.
Iz 50,4-9a Mt 26,14-25
Reggel nincs szentmise
16.00–18.00: karitász fogadóóra
18.30: a szentmisén a triduum harmadik alkalma, mint hétfőn
NAGYCSÜTÖRTÖK, április 18.

„Krisztus engedelmes lett értünk a halálig”

7.30-8.30: gyóntatás: Mihály atya
A Szent István-bazilikában 10 órakor krizmaszentelési szentmise, melyre
Bíboros atya a Testvéreket is szeretettel invitálja.
Olv.: Iz 61,1-3a.6a.8b-9 Jel 1,5-8 Lk 4,16-21

Ezen a délutánon az irodai fogadóra elmarad.

A húsvéti szent három nap
18.15: ismertetés
18.30: Ünnepi szentmise az utolsó vacsora emlékére
Kiv 12,1-8.11-14 1Kor 11,23-26 Jn 13,1-15
A szentmise végén az áldoztatók elviszik az Oltáriszentséget a lakáshoz kötött
betegekhez. Utána oltárfosztás
22.00: Jeremiás siralmai
NAGYPÉNTEK, április 19.

„Krisztus engedelmes lett értünk a halálig, mégpedig a kereszthalálig.”
Szigorú böjti nap, 14 éves kortól hústilalom, 18-60 éves korig háromszori
étkezéssel, egyszeri jóllakással.
9.00: keresztút, utána gyóntatás, legkésőbb 11.00 óráig

12.00: fájdalmas rózsafüzér
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 előtt, áldozás, sírba helyezés
A szertartás után lehetőség van szentségimádásra, 20.45-ig
21.00: Jeremiás siralmai
NAGYSZOMBAT, április 20.

„Krisztus engedelmes lett értünk a halálig, mégpedig a kereszthalálig, ezért
Isten elmagasztalta és olyan nevet adott neki, amely fölségesebb minden
névnél.”

7.00: szentségkitétel, egész nap szentségimádás, este 20 óráig
Gyóntatás reggel 7.00 órától 17.00 óráig lesz, melynek rendje szerdától a
hirdető táblán olvasható

A húsvéti idő
A húsvétvasárnaptól pünkösdvasárnapig tartó ötven napot ujjongó örömben üljük
meg egyetlen ünnepként, sőt „nagy vasárnapként”. Ezeket a napokat az
ALLELUJA gyakoribb éneklése jellemzi. A húsvéti gyertya az oltár mellett
marad pünkösdvasárnapig.

Húsvét vigíliája
20.15: ismertetés
20.30: VIGILIA-SZERTARTÁS
I. Fényünnep: Tűzszentelés, húsvéti gyertya bevitele, örömének.
Aki tud, hozzon magával közepes méretű gyertyát!
II. Igeliturgia: Olvasmányok Ter 1,1-2,2
Kiv 14,15-15,1
Bár 3,9-15.32-4,4
Ez 36,16-17a.18-28
Szentlecke Róm 6, 3-11
Evangélium
Lk 24,1-12
III. Keresztségi liturgia:
Mindenszentek litánia, keresztvízszentelés, a keresztségi fogadalom
megújítása.
IV. Az Eucharisztia liturgiája:
Húsvéttal az Úrfelmutatás utáni válasz megváltozik, figyeljünk a kivetítőre.

HÚSVÉTVASÁRNAP, URUNK FELTÁMADÁSA, április 21. 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
8.15: ételszentelés
8.30: ünnepi szentmise, utána lesz a feltámadási körmenet
17.45: ünnepi vesperás
HÚSVÉTHÉTFŐ, április 22.
ApCsel 2,14.22-33 Mt 28,8-15
Ezen a napon délelőtt. 10.00 órakor és este 18.30-kor lesz szentmise.

F O N T O S

- Aki szeretné húsvéti szentgyónását és szentáldozását elvégezni, de nem tud
eljönni a templomba, igényét bejelentheti a sekrestyében vagy az irodán
nagyhétfőn vagy nagykedden. A plébánia telefonszáma: 356-43-88.
- A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az alábbi felhívást küldi a híveknek:
Idén is kiemelten fontos, hogy Testvéreink rendelkezzenek adójuk
egyházi 1%-áról. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 2018. évben beadott
nyilatkozatot a NAV újabb rendelkezésig, vagy a nyilatkozat visszavonásáig a
következő években is figyelembe veszi.
A rendelkezésekről a nav.gov.hu és az egyszazalek.katolikus.hu honlapon
tájékozódhatnak.
Kérjük, abban az esetben is tegyék meg felajánlásaikat a Magyar Katolikus
Egyháznak, ha személyi jövedelemadójuk nulla, mert a nullás bevallás is
számít.
Az egyházmegyék részéről a plébániáknak nyújtott anyagi támogatás jelentős
részét az 1%-os felajánlások révén kapott összeg teszi ki.
- A nulla összegről szóló rendelkezés érvényéhez az adóbevallást akkor is

be kell nyújtani, ha erre más ok nincsen. Ezért ennek elkészítéséhez
szívesen nyújtanak segítséget gyakorlott Testvéreink, akik irodánk
útján elérhetők.

- Biztatjuk Testvéreinket
szentségimádásra.
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