
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Húsvét 

Jézus a Nagypénteki keresztre feszítését követő harmadik napon, 
Húsvétvasárnap hajnalán támadt fel. Kereszthalálával nem szabadította 
meg a világot a szenvedéstől, de értelmet adott a szenvedésnek és így 
váltotta meg az emberiséget. Feltámadásával pedig győzelmet aratott a 
halál felett. 
 

A Húsvét ünnepére 40 napos böjttel készültünk. A Húsvéti titkot 
ünnepeljük, ami 3 eseményből áll: Jézus szenvedése, kereszthalála és 
feltámadása 
 

Virágvasárnap szerepe, hogy bevezesse a szent háromnap liturgiáját. 
Ezen a napon érkezett Jézus szamárháton Jeruzsálembe, a nép pedig 
dicsőítette, virágokat, pálmaágakat hintett a lába elé. Ennek emlékét 
őrzi a nagymise előtti barkaszentelés. Ezen a napon a pap a 
vértanúságot jelképező piros ruhát vesz fel. 
 

Nagycsütörtök az utolsó vacsora emléknapja, az Eucharisztia 
alapításának ünnepe. Elhallgatnak a templomok harangjai, ugyanis azt 
tartják, hogy a harangok Rómába mentek és gyászolják Jézust. Ez azt 
jelképezi, hogy senki nem szólt mellette. Az esti mise prédikációja után 
a lábmosás szertartása következik, ugyanis az utolsó vacsorán Jézus is 
megmosta tanítványi lábát. A mise után csendben következik az 
oltárfosztás. Ez jelképezi azt, hogy Jézust megfosztották ruháitól. A 
mise után a templomokban virrasztást tartanak, mivel Jézus tanítványai 
elaludtak a Getsemáné kertben.  
 

Nagypénteket, melyen kereszthalált halt Jézus, átjárja a bűnbánat, a 
mély gyász és a szigorú böjt. A templomokban az oltárokat letakarják, a 
harangok némák. Ezen a napon vannak a Passió játékok, felvonulások 
világszerte. Ilyenkor nincs mise, csak igeliturgia áldoztatással.  
 
 
 
 
 
 
 

 

A Nagyhét liturgikus eseményei  
 

Szeretettel várunk mindenkit az egyházi év legszebb ünnepkörének 
közös megünneplésére: 
 
Április 13-án 15 órakor (szombaton) nagyböjti lelki nap a Szent Kereszt 
templomban. A 7.a és 7.b osztályok tanulói és szüleik pedagógiai 
program keretein belül vesznek részt ezen. 17-től 18 óráig lehetőség 
lesz a húsvéti szent gyónás elvégzésére. 
 
Virágvasárnap: április 14-én 9 órakor a Jézus Szíve templomban 
igeliturgia. 11 órakor a Szent Kereszt templomban barkaszentelés és 
körmenet. 18 órakor a Jézus Szíve templomban barkaszentelés és 
körmenet.  
 
Nagycsütörtök: április 18-án 18 órakor szentmise az utolsó vacsora 
emlékezetére. 19-től 20 óráig virrasztás az Oltári Szentség előtt a Jézus 
Szíve templomban. 
 
Nagypéntek: április 19-én 15 órakor keresztút a Jézus Szíve 
templomban. 18 órakor a Szent Kereszt templomban Jézus 
kereszthalálának ünnepe, Passió, hódolat a Szent Kereszt előtt, közös 
szentáldozás. 19:30-kor az Epresben fáklyás keresztút.  
 
Nagyszombat: április 20-án 20 órakor a Jézus Szíve templomban 
Húsvéti Vigília, tűzszentelés, húsvéti örömének, keresztségi 
fogadalmunk megújítása, ünnepi szentmise, feltámadási körmenet. 
 
Húsvétvasárnap: április 21. Krisztus Urunk feltámadásának ünnepe. 
Ünnepi miserend:  

9 óra Jézus Szíve templom 
11 óra Szent Kereszt templom  
18 óra Jézus Szíve templom 
 

Húsvét hétfő: április 22. 
9 óra Jézus Szíve templom igeliturgia  
11 óra Szent Kereszt templom szentmise 
Esti szentmise nincs.

Nagyszombaton Jézus holtan feküdt 
sírjában. A húsvéti örömünnep sötétedés 
után a tűzszenteléssel kezdődik. A tűz 
Krisztus jelképe, akinek feltámadásával a 
remény, a fény születését ünnepeljük. Ezt 
követi a keresztvíz-szentelés. A szentmise 
után van a feltámadási körmenet.  
Húsvétvasárnap a feltámadás napja. 
Jézus a Nagypénteki keresztre feszítése 
után, harmadnapon, vasárnap feltámadt.  
 


