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Hitélet – Hirdetés

Húsvét ünnepe

Nagyhét a III. kerületi katolikus templomokban

keresztény világ legnagyobb ünnepe a húsvét, amelyet a tavaszi napéjegyenlõséget követõ holdtölte utáni vasárnapon ülünk meg. Mit
ünneplünk húsvétkor? Olyan sokmindent, hogy
nem is fér bele egy napba, ezért egy héten keresztül, részleteiben emlékezünk a kétezer éve történt
eseményekre. Virágvasárnap (idén márc. 29.) Jézus bevonulását ünnepeljük Jeruzsálembe, ahol ujjongva, hozsannázva fogadja a nép. A templomokban a barkaszentelési körmenet emlékeztet erre, de
a misében felhangzik a passióban a teljes szenvedéstörténet. Nagycsütörtökön este (ápr. 2.) az utolsó vacsorára emlékezünk, de a mise elsõ felénél elhallgat az orgona, a harang, a csengõ és megilletõdött csendben haladunk a nagy titok felé. A mise
végén lecsupaszítjuk az oltárt, minden díszétõl
megfosztjuk a szentélyt, jelezve, hogy Jézus is
mindenkitõl elhagyva, védtelenül áll majd a katonák elõtt ez éjjel. Nagypénteken (ápr. 3.) 15 órakor
halt meg Jézus a kereszten, ezért ez órában keresztúton emlékezünk meg utolsó órájáról, majd
az esti szertartásban János passiójában hallgatjuk
végig, mi történt aznap. A liturgia középpontjában
a kereszt ünnepélyes leleplezése és felmutatása áll:
így szeretett minket Isten, „nincs nagyobb szeretet
annál, mint aki életét adja barátaiért”. Nagyszombat (ápr. 4.) Jézus sírban nyugvásának ideje, amikor sok templomba napközben is betérhetünk a
szentsírhoz, ahol a halott Jézus jelképes szobránál
elmélkedhetünk a szenvedés, halál, megváltás
misztériumáról. Majd a sötétség beálltával a templomokban Jézus feltámadását kezdjük ünnepelni
tûzszenteléssel, virrasztással, ünnepi misével és a
végén több helyen körmenettel.
Az alábbi felsorolásból láthatjuk, kerületünk
templomaiban mikor vehetünk részt a fenti
szertartásokon – érdemes eljönni!
Füzes Ádám

A

Jelmagyarázat: NCs.=Nagycsütörtök, v.=virrasztás, NPker.= Nagypéntek, keresztút,
NPszer.=Nagypéntek, szertartás, SzS=Nagyszombati szentsír látogatás, NSz=Nagyszombat
este, húsvéti vigília szertartás, Hv=húsvétvasárnapi misék
• Óbudai Szent Péter és Pál Fõplébániatemplom
(Lajos u. 168.), NCs. 18, v. 21-ig, NPker 17,
NPszer. 18, 19.30 zenei áhítat , SzS. 9-12, NSz 18
körmenettel, Hv. 11 zenekaros mise. • ÓbudaHegyvidéki Plébániatemplom (Vörösvári út 110.),
NCs. 18, NPker. 15, NPszer. 18, NSz. 18 körmenettel, Hv. 9, 11. • Kövi Szûz Mária Plébániatemplom (Szentendrei út 110.), NCs. 18, NPker. 15,
NPszer. 18, NSz. 19, Hv. 9.30 körmenettel. • Szent
József Kápolna (Kórház u. 37.), NCs. 17, NPker.
15, NPszer. 17, NSz. 19.30, Hv. 8. • Jó Pásztor
Templom (Szõlõ u. 56.), NCs. 18, NPker. 8,
NPszer. 18, NSz. 20, Hv. 8.30, 11. • Szaléziak Segítõ Szûz Mária Kápolna (Bécsi út 175.), NCs. 18,
v. 21-ig, NPker. 15, NPszer. 18, SzS. egész nap,
NSz. 21, Hv. 8, 9, 10.30, 18. • Újlaki Plébániatemplom (Bécsi út 34.), NCs. 18, v. 21-ig, NPker.

17.30, NPszer. 18, SzS. egész nap, NSz. 20 körmenettel, Hv. 9, 10.30, 18. • Rómaifürdõi Plébániatemplom (Zaránd u. 35.), NCs. 19, v. 22.30-ig,
NPszer. 19, SzS. 9-16, NSz. 21, Hv. 8.30 körmenettel. • Csillaghegyi Plébániatemplom (Lehel u.
14.), NCs. 18, NPker. 17.15, NPszer. 18, SzS. 1012, 15-17, NSz. 19.30, Hv. 9, 11. • BékásmegyerÓfalui Plébániatemplom (Templom u.13.), NCs.

18, NPker. 15, NPszer. 18 majd 19.30-tól gyertyás
keresztút, SzS. 11-18, NSz. 18 körmenettel, Hv. 9,
11, 18 • Pünkösdfürdõi Boldog Özséb Plébániatemplom (Lékai bíboros tér 8.), NCs. 18, v. 20-ig,
NPker. 15, NPszer. 18, SzS. 8-12 és 14-17, NSz.
18 körmenettel, Hv. 9, 11, 18.
(További hírek a kerületrõl: www.facebook.com/
obudaikatolikus)

Városmisszió a Vörösvári úton
Kincseket kaptunk, útmutatást a boldog életre, a szeretettel teljes közösségre, megkaptuk az
élet kenyerét, amely még a halált is orvosló
csoda. Önzõk lennénk, ha mindezt titokban tartanánk, és nem akarnánk minél több emberrel
megosztani. Ezért a húsvét ünnepi napjaiban
nem csak a templomban, hanem azon kívül is
szervezünk programokat, amelyekre minden
érdeklõdõt, arra járót várunk szeretettel.
Helyszíne a Vörösvári úti Szentháromság
templom mögötti tér az Ágoston utcánál.
Nagycsütörtökön (ápr. 2.) 20 órakor közös
gitáros virrasztást tartunk, töltsünk kis idõt
együtt a magányosan imádkozó Jézussal.
Nagypénteken (ápr. 3.) 20 órakor ugyanitt la-

mentációt, Jézus halála fölötti zsoltárokat éneklünk (Jeremiás siralmai).
Nagyszombaton (ápr. 4.) 18 órakor ugyanitt
tûzszentelést tartunk, új tüzet gyújtunk, megáldjuk és róla gyújtjuk meg a húsvéti fényeket,
köztük a húsvéti gyertyát. A templomi szertartások után 8 óra körül körmenetre jövünk ki a
térre, már a feltámadás örömével.
Húsvétvasárnap (ápr. 5.) a reggel 9-es mise
után ajándékkeresésre várjuk a gyerekeket.
Húsvéthétfõn (ápr. 6.) a Csúcshegyen a kápolnában (Menedékház u. 24.) délelõtt 11-kor szentmise, majd meglepetésvendég, ajándékkeresés,
állatsimogató várja a gyerekeket.
Bajzáth Ferenc

