
Április 13.  -  Virágvasárnap 

Jézus bevonulása Jeruzsálembe  

Liturgia helyszínei, időpontjai:  

9:00 és 18:00 - Szent István templom,  

11:00       -         Szt. László plébániatemplom 
 
A Nagyhét nyitánya. Bevezeti a Szent háromnap liturgiáját. A győzelem 
és megdicsőülés, másrészt a szenvedés és halál ünneplése. A IV. 
századból származó körmenet Krisztus jeruzsálemi bevonulását idézi, 
mely a húsvéti misztérium beteljesítésére mutat, melyet a passió 
felolvasása/éneklése tesz jelenvalóvá számunkra.  

 

 Barkaszentelés (hozzunk barkaágat) 

 Evangélium a jeruzsálemi bevonulásról (Mt. 
21.1-11) 

 Körmenet barkaágakkal a templomban 

 Igeliturgia Máté passió éneklésével vagy 
olvasásával (Mt. 26.14-27.66) 

 Eucharisztia liturgiája 

 Befejezés 
 

Április 16.  -  Nagyszerda  

8:00  Szentmise - Szent István templom 

18:00   Egy templom, két koncert  

(Szt. István templomban – belépődíj: 500Ft)  

I. SAVARIA BAROKK ZENEKAR     

Johann Sebastiani: MÁTÉ-PASSIÓ 

II. A CANTICUM NOVUM KAMARAKÓRUS 

hagyományos húsvéti koncertje.  

(További információk: Barátság Kulturális Központ) 

Április 17.  -  Nagycsütörtök  

Utolsó vacsora és Jézus elfogatása 

Liturgia kezdete: 19:00 - Szent István templom 

A szenvedésre induló Jézus „vágyva vágyott” az utolsó vacsorára, 
melyen átadja búcsúajándékait: 1. szeretetének jelét a lábmosásban, 2. 
Testének és Vérének szentségét, 3. a papi átváltoztató hatalmat és a 
püspöki hatalmat, 4. búcsúbeszédét, 5. és az Egyházért mondott főpapi 
imáját. 
A Szentmise az utolsó vacsorát jeleníti meg, a Glóriában megszólaló 
orgona, harang a gyász jeléül elhallgat Húsvét éjszakájáig. 
 

 
 

 Bevezető 

 Bűnbánat 

 Dicsőség ünnepélyes éneklése (utána 
elhallgatnak a harangok, csengők és 
hangszerek) 

 Olvasmányok az utolsó vacsorához 
kapcsolódóan (Kiv.12.1-8, 11-14; 1.Kor. 
11.23-26) 

 Evangélium (Jn. 13.1-15) 

 Lábmosás szertartása 

 Eucharisztia liturgiája 

 Oltáriszentség elvitele 

 Befejező áldás 

 Oltárfosztás 

 Lamentáció - Virrasztás Jézus mellett 
(Jeremiás siralmai, Jézus búcsúbeszéde) 

 

Április 18.  -  Nagypéntek  

Az Úr szenvedésének ünneplése 

Szigorú böjti nap (kivéve 60 év felettiek, betegek, 
közétkeztetésben részt vevők) 

Keresztút:  8:00  -  Szt. László plébániatemplom 

15:00 - Szent István templom 

Liturgia kezdete: 19:00 - Szent István templom 

Urunk halálának emléknapja. Ezen a napon nincs Szentmise, mert ma 

maga az örök Főpap mutatta be véres áldozatát a kereszt oltárán. A 

templom kopár, megfosztva minden ékességétől. Nincs kezdőének, 

csak a mélységes hallgatás, a pap a vértanúság piros ruháját ölti 

magára. A szertartás csúcspontja a kereszt, megváltásunk jele. 

 

 Teljes leborulás a szertartás elején (teljes 
megsemmisülés) 

 Olvasmányok Jézus szenvedéséről  
(Iz. 52.13-53.12; Zsid. 4.14-16, 5.7-9) 

 Evangélium: János passió (Jn. 18.1-19.42) 

 IV. századi egyetemes könyörgések 

 Szent kereszt 
felmagasztalása 

 Kereszthódolat 

 Oltáriszentség 
előhozatala 

 Miatyánk, Áldoztatás 

 Oltáriszentség elvitele 

 Befejező könyörgés és csendes távozás 

 Esti keresztútjárás a Téglagyári Kereszthez - 
indulás 21:30-kor a Szent István 
templomtól, illetve 21:45-től a Régészeti 
parktól 

 Éjszakai keresztút a nagyobb ifjúság 
számára (14 éves kortól) - Indulás: 23:00-kor 
a Szent István templomtól. Cél: a 
pesthidegkúti kálvária. Meleg öltözék és 
túracipő szükséges! További információ: 
Strausz Kálmán 06709496364 



Április 19.  -  Nagyszombat 

Jézus sírban pihenése  

Csak ima, imaórák 
Az Úr sírban nyugvásának napja. A hívő nép imádsággal és a 
templomban felállított Szentsír látogatásával tölti a napot. 

  

Húsvét vigíliája - Krisztus feltámadása 

Liturgia kezdete: 19:00 - Szent István templom 

Húsvét éjszakájának szertartása az egyházi év középpontja. Drámai 
kifejlődésben éli át a liturgia Krisztus feltámadását, a világosság 
győzelmét a sötétség felett, az egyiptomi rabságból és a sátán 
szolgaságából való szabadulást, lelkünk feltámadását. Az ünnepi liturgia 
végén a feltámadás örömhírét kivisszük a templomból és a 
körmenetben megmutatjuk a világnak. 

 

 Tűzszentelés, húsvéti gyertya megáldása 

 Lucernárium – Fényünnep: Krisztus a világ 
világossága (hozzunk gyertyát) 

 Exsultet - Húsvéti örömének (Áldott éj) 

 Igeliturgia 3 olvasmánnyal és Szentleckével 
az üdvösségtörténetről 

 Dicsőség ünnepélyes éneklése (újra 
hangszerekkel, haranggal) 

 Evangélium Jézus feltámadásáról  
(Mt. 28.1-10) 

 Keresztvíz megáldása, keresztségi 
fogadalom megújítása 

 Ünnepélyes eucharisztia liturgiája 

 Befejező rész 

 Feltámadási körmenet a Szent István téren 

 Befejező imádságok (Tantum Ergo) 

 (Ételáldás) 
 

Április 20.  -   Húsvét vasárnap  

Krisztus feltámadásának napja  

Ünnepi miserend: 
9:00 és 19:00 - Szent István templom,  

11:00      -          Szt. László plébániatemplom 

Április 21.   -    Húsvét hétfő   

Miserend: 
9:00    -  Szent István templom,  

11:00  -  Szt. László plébániatemplom 
 
 
 

Keresztünket hordoznunk 
kell és nem vonszolni; 

drága kincsnek tekinteni, 
nem pedig tehernek. 

Csak a kereszt által fogunk 
hasonlítani Jézushoz, 

aki barátjának tekinti azt, 
akit kereszttel ajándékoz meg. 

 

Fénelon 

 

 
Ima a kereszt előtt 

 

Fölséges és dicsőséges Isten, 
ragyogd be szívem sötétségét, 

és adj nekem igaz hitet, 
biztos reményt és tökéletes szeretetet, 

érzéket és értelmet, Uram, 
hogy megtegyem a Te szent 

és igaz parancsodat. 
Amen. 

 

Assisi Szent Ferenc 

 
 

A rajzokat készítette: Pallagi Virág 
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