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URUNK SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA, VIRÁGVASÁRNAP
Krisztus Jézus, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan
dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött,
kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta önmagát,
engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért Isten felmagasztalta
őt, és olyan nevet adott neki, amely felségesebb minden névnél, hogy Jézus
nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és
minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.
Fil 2,6-11

HIRDETÉSEINK
Nagyhéten miserend változás lesz, amely a liturgiák rendjében olvasható, a
gyóntatási időpontokkal együtt – nagyhétfőn is lesz reggel mise.
Nagykedden, nagyszerdán és nagycsütörtökön este 6 órakor triduum, azaz
lelkigyakorlatos szentmise lesz.
Nagycsütörtökön délelőtt 10 órakor az olajszentelési szentmise a Szent
István bazilikában lesz, a papi ígéretek ünnepélyes megújításával.
Ne feledjük, hogy nagypéntek szigorú böjti nap.
Kérjük a kedves Testvéreket, hogy a húsvétvasárnapi feltámadási
körmenetre (9 órai szentmise után) hozzanak magukkal egy szál virágot.
Várjuk a beteg és idős testvéreink elérhetőségeit, akik a templomba nem
tudnak eljönni, de szeretnének részesülni a szentségekben.
A Krisztinavárosi esték keretében április 20-án, szerda este fél 8-kor Váradi
Levente fotográfus tart vetített képes előadást „Életvilágok Csángóföldön”
címmel a Szent Gellért Iskola Kosciuszkó Tádé u.-i dísztermében.
Május 14-én lesz az „Éló Rózsfüzér Zarándoklat Budapest körül”. Plébániánk
a Farkasréti Plébánia és Máriaremetei Bazilika közötti szakaszhoz csatlakozik.
Hívjuk a kedves Testvéreket, azokat is, akik csak rövidebb útszakasz megtételére
tudnak vállalkozni. A részletes információk szórólapon olvashatók.

NAGYCSÜTÖRTÖK
1. Igeliturgia, benne Dicsőség (mialatt éneklik, szólnak a harangok,
és ezután hallgatnak Húsvét éjszakájának „Dicsőség”-éig.)
2. Homília, utána a lábmosás szertartása
3. Egyetemes könyörgések
4. Áldozási szertartás
5. Oltárfosztás (minden szöveg és különösebb szertartás nélkül)
NAGYPÉNTEK
csendes bevonulás
1. Igeliturgia, benne Olvasmányok, Homília és Egyetemes könyörgések
2. Hódolat a Szent Kereszt előtt
3. Áldozási szertartás
NAGYSZOMBAT – E NAPON NINCS SZENTMISE,
ESTE 7 ÓRAKOR A HÚSVÉTI VIGÍLIA ÜNNEPÉT ÜLJÜK
1. Tűzszentelés, a húsvéti fény meggyújtása és a húsvéti örömének (Exultet)
2. Igeliturgia a keresztségre felkészítő olvasmányokkal
3. Keresztségi fogadalom megújítása
4. Egyetemes könyörgések – az Egyházért és az egész világért
5. Áldozási szertartás
Fogadd el, ó Anyánk, imánkat! Tenger csillaga, ne vesszünk el a háború
viharában! Te, az Új Szövetség frigyládája, mutasd meg számunkra a
megbékélés lehetőségeit és útjait! „Te, földi a mennyben”, vezesd vissza a
világot az isteni harmóniához! Vess véget a gyűlöletnek, csillapítsd a
bosszúvágyat, taníts meg minket megbocsátani! Szabadíts meg minket a
háborútól, őrizd meg a világot a nukleáris fenyegetéstől! Rózsafüzér
Királynője, ébreszd fel bennünk újra a szeretet és az imádság iránti igényt! Az
emberi család királynője, mutasd meg az embereknek a testvériség útját! Béke
Királynője, esdd ki a békét a világ számára!
(Ferenc pápa imája a békéért)
Pákozdi István atya, Felsőkrisztinaváros plébánosa, hosszú betegség
után kedden, április 5-én elhunyt. Temetése április 30-án délelőtt 10
órakor lesz a Felsőkrisztinavárosi Plébániatemplomban.

Nagyheti szertartások
Virágvasárnaptól Húsvéthétfőig
Dátum
URUNK SZENVEDÉSÉNEK
VASÁRNAPJA,
VIRÁGVASÁRNAP
április 10.
NAGYHÉTFŐ,
április 11.
NAGYKEDD,
április 12.
NAGYSZERDA,
április 13.

Liturgiák rendje
9:00 szentmise élő József atyáért,
barkaszentelés és ünnepi körmenet
11:00 szentmise híveinkért; Gergő és Edit megtéréséért
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
18:00 szentmise élő Erikáért
utána vesperás
(!)8:00 szentmise † Katalinért és családtagokért; élő Józsefért

18:00 szentmise élő szülőkért, a triduum 1. napja
16:00 – 18:00 csendes szentségimádás
16:30 gyóntatás
18:00 szentmise Anna lelki üdvéért, a triduum 2. napja
20:00 lamentáció
(10:00 a Szent István Bazilikában: Olajszentelési szentmise)

NAGYCSÜTÖRTÖK,
április 14.

16:30 gyóntatás
18:00 szentmise Dénes megtéréséért, a triduum 3. napja
20:00 lamentáció
10:00 keresztút
utána gyóntatás

NAGYPÉNTEK,
április 15.

NAGYSZOMBAT,
április 16.

15:00 nagypénteki liturgia, az Úr szenvedésének ünneplése
utána gyóntatás
20:00 lamentáció
utána gyóntatás
21:00 -22:00 virrasztás
9:00 gyóntatás
9:00 – 11:00 rózsafüzér (mind a négy imalánc elmondásával)
A templom nyitva egész nap szentsír látogatásra.
19:00 Húsvét vigíliája, szentmise

HÚSVÉTVASÁRNAP,
URUNK FELTÁMADÁSA
április 17.
HÚSVÉTHÉTFŐ,
április 18.

9:00 szentmise híveinkért, utána feltámadási körmenet
(a 11 órai szentmise elmarad!)
18:00 szentmise
utána vesperás
8:00 szentmise
11:00 Dankó Bendegúz Ede keresztelője
18:00 szentmise † Lajosért

