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N A P T Á R 

Április 5. URUNK SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA. Virágvasárnap 

Zsolozsma: saját Iz 50,4-7; Fil 2,6-11; Mt 26,14-27.66 

Testvérem! Virágvasárnap liturgiájához egyértelműen hozzátartozik a «hozsanna» 

felkiáltás. Eredeti jelentése: „Segíts hát!” vagy „Légy üdvösségünk!” Ebből a könyörgő 

szóból később Istent, vagy a királyt köszöntő diadalkiáltás lett: „Üdv neked!” Sem a 

latin, sem a görög liturgia nem fordította le ezt a szót, hanem héber alakjában megőrizte, 

mert sokkal több a tartalma, mint az eredeti jelentése. (Elgondolkodhatunk a „Dicsőség 

a magasságban” és a „Hozsanna a magasságban” kifejezések hasonlóságán.) 

A tömeg, amikor Virágvasárnap a szamárháton bevonuló Jézust köszönti (Vö: Mt 

21,9), igazából a zsoltár imádságát idézi. (Vö: 117,25k) A mai nap liturgiájában ez így 

hangzik fel: „Hozsanna, Dávid fia, néked: … A nép vígan áldja királyát: Hozsanna a 

magasságban.” Jézus azért jött a szent városba, hogy meghaljon az emberekért. 

Minden szentmisében, mielőtt Krisztus áldozata megjelenítődik, elhangzik az ének: 

„Hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban.” 

Ekkor a virágvasárnapi bevonulásra emlékezve, köszöntjük a köztünk megjelenő 

Üdvözítőt. Testvérem! A hagyomány szerint I. Sixtus pápa (+128) rendelte el a 

«hozsanna» éneklését. A II. század második negyedében keletkezett Didakhé is említi 

már: „Hozsanna Dávid Istenének. Aki szent, jöjjön, aki nem az, térjen meg!” (X. 6) 

Kísérjük el Jézust szenvedése útján. Engedjük őt egészen közel magunkhoz. 

Érkezzék meg mindennapi életünkbe is. +M.a. 

Április 6. Nagyhétfő Iz 42,1-7; Jn 12,1-11 

Április 7. Nagykedd Iz 49,1-6; Jn 13,21-33.36-38 

Április 8. Nagyszerda Iz 50,4-9a; Mt 26,14-25 

Április 9. Nagycsütörtök Iz 61,1-3a.6a.8b-9; Jel 1,5-8; Mt 26,14-27,66 

Minden hét kezdete és csúcspontja a vasárnap – amelynek mindig húsvéti jellege 
van –, úgy   az egész egyházi év ragyogó csúcspontja az Úr szenvedésének, 
halálának és feltámadásának Húsvéti Szent Háromnapja. A nagyböjti bűnbánati idő 
ezt készíti elő, és utána ötven napig folytatódik a húsvéti örvendezés. 

A HÚSVÉTI SZENT HÁROMNAP 

Április 9. Nagycsütörtök, SZENTMISE AZ UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÉRE  

Kiv 12,1-8.11-14; 1Kor 11,23-26; Jn 13,1-15 

Testvérem! Nagycsütörtök az első szentmise, az utolsó vacsora emléknapja. 

Ma ezért a szentmise csúcspontjáról, az átváltoztatásról elmélkedjünk. Ennek szövege 

nem egyezik meg egészen a Szentírásban találhatóval. A tudósok ezt azzal 

magyarázzák, hogy a liturgia szövege régebbi a Szentírásnál. Az elfogadott szövegen 

pedig már akkor sem volt szabad változtatni. Az elbeszélő rész után a pap személye 

teljesen háttérbe szorul. Krisztus maga változtatja át a kenyeret és a bort. Ő a 

másnapi áldozatára is utal: „Ez a vér ... kiontatik…” Nem csodálkozhatunk tehát azon, 

hogy a szimbolikus magyarázók az átváltoztatásban mindig az Üdvözítő halálának 

jelképét látták. Hiszen akinél a test és a vér külön van, az halott. Jézus a szentségi 

színek alatt valóságosan megjelenik oltárainkon. Ennek komolyan vétele a 

tiszteletadás egyre több formáját indította el a szentmisében. Először csak a kis 

Úrfelmutatást ismerték, ami a kánon végén van. Csak a XIII. században vált általánossá 

a test és a vér külön felmutatása. Ebben az időben kezdenek el csöngetni is. A 

tömjénezést a XIV. században vezették be. V. Pius pápa 1570-ben rendelte el, hogy a 

pap hajtson térdet. Ilyenkor harangozni is szoktak, hogy az otthon maradottak is 

értesüljenek róla: Jézus eljött közénk! 

Testvérem! Ezalatt hogyan viselkedjünk? Aki tud, az térdeljen. Aki nem tud, az 

tiszteletét felállással mutassa ki. De az Úrfelmutatásban ne csak a hitből fakadó imádás 

lehetőségét lássuk. Vegyük észre, a pap a feláldozott Bárányt mutatja be az 

Atyának. Tegyük mindannyian ezt, és mutassuk ki ezzel, hogy a szentmisében az 

áldozatbemutatás az elsőrangú feladat, a színek imádása csak ezután következik. 

 +M.a. 

Április 10. Nagypéntek, AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE 

Szigorú böjti nap  Iz 52,13-53,12; Zsid 4,14-16.5,7-9; Jn 18,1-19.42 

Április 11. Nagyszombat 

A mai napon az Egyház tartózkodik a szentmiseáldozat bemutatásától.  

Április 11. HÚSVÉTI VIGILIA, amelynek részei a FÉNYÜNNEPSÉG,   

az IGE LITURGIÁJA: Ter 1,1.-2,2; Ter 22,1-18; Kiv 14,15-15,1; Iz 54,4a.5-14;  

      Iz 55,1-11; Bár 3,9-15.32-4,4; Ez 36,16-17a.18-18; Róm 6,3-11; Mt 28,1-10 

a KERESZTSÉG LITURGIÁJA és az EUCHARISZTIA LITURGIÁJA 

Április 12. HÚSVÉTVASÁRNAP, URUNK FELTÁMADÁSA 

ApCsel 10,34a.37-43; Kol 3,1-4 v. 1Kor 5,6b-8; Jn 20,1-9 este: Lk 24,13-35 

„Csak ha Jézus feltámadt, akkor történt valami egészen új, ami megváltoztatja a 
világnak és az embernek helyzetét. Jézus feltámadása a történelemben zajló 
esemény, amely a történelem terét szétfeszíti és túlmutat rajta.” (XVI. Benedek: 
A Názáreti Jézus II.) – Mindenkinek Áldott Szent Nagyhetet kívánunk! 


