
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Kedves Testvérek! 
 

Néhány nap múlva társadalmi életünk egy nagyon fontos eseményéhez érkezünk: országgyűlési választások lesznek hazánkban. Az Egyház 

Krisztustól kapott küldetése, hogy hirdesse az Evangéliumot minden embernek. Az Evangélium üzenete egyaránt érvényes a társadalom, a politika, az egyéni 

és a közösségi élet minden területére: „…a társadalmi tanítás az Egyház részéről nem (...) illetéktelen beavatkozás. Joga van a társadalmi szféra 

evangelizálására, (...) amelyben az ember élete zajlik, - hogy ott visszhangozza az Evangélium felszabadító üzenetét” (Az Egyház társadalmi tanításának 

kompendiuma 70. p.). 2006-ban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia imaévet hirdetett a nemzet lelki megújulásáért. Ebben a körlevélben írtuk: 

«Nemzetünk nagyon nagy bajban van, csak Isten irgalma menthet meg minket.» Sajnos helyzetünk azóta még tovább romlott, de a lelki megújulás vágya is 

erősödött. Mindnyájan tapasztaljuk az egészségügy, a közoktatás és a nevelés tragikus helyzetét, az emberek elszegényedését, a munkanélküliség növekedését, a 

becsületes munka leértékelődését, a közbiztonság hiányát, bizonyos nemzetiségi és etnikai kérdések politikai célú felhasználását, a család értékeinek lejáratását, a 

családok gazdasági ellehetetlenítését, a vidék és a mezőgazdaság szomorú helyzetét. Mi, katolikus keresztények pedig évről-évre szembesülünk egyházi 

iskoláink és más intézményeink hátrányos megkülönböztetésével. Mindezeket tetézi az általános korrupció és az intézményekből való kiábrándulás. Sokan 

elvesztették a jövőbe vetett reményüket, és közömbösségbe merültek. Sokan mondják: nem megyek el választani, úgyis minden mindegy. 

Mi, keresztények azonban nem oszthatjuk ezt a reménytelenséget. Sorsközösségben vagyunk egész népünkkel. Önmagunk, fiatalságunk, 

nemzetünk jövőjéért felelősek vagyunk Isten előtt. Emlékezzünk csak: egy-egy kórház bezárása, vagy vasútvonalak megszüntetése elleni tüntetés 

hozott-e eredményt? – Nem. Azt hallottuk: demokratikus országban erre csak választások hozhatnak megoldást. Hát most itt a lehetőség! Aki nem 

megy el választani, az eleve lemond arról a jogáról, hogy valamit is számon kérhessen, lemond gyermekei, szülei, hazája jövőjéről. Ezért 

számunkra, hívők számára a részvétel a választásokon lelkiismereti kötelesség. De milyen pártot válasszunk, kire adjuk szavazatunkat? Itt két dolgot kell 

megfontolni. Az első: nyilván mi, katolikus keresztények csak olyan pártot támogathatunk, amelyik értékeli és támogatja a családot, segíti az oktatás-

nevelés helyreállítását, értékeli a becsületes munkát és támogatja a munkahelyeket. Olyan pártot, amelyik kész felszámolni az általános korrupciót, 

megvédi az ártatlanokat és bünteti a bűnösöket, amely visszaállítja a közbiztonságot, rendet tesz az egészségügyben, és amelyik nem diszkriminálja 

anyagilag azokat a szülőket, akik gyermekeiket egyházi iskolába járatják. Természetesen, a választások előtt ezeket mindenki megígéri, de azt is meg kell 

nézni, hogy a szép ígéretek hirdetői mit csináltak eddig. A  másik kérdés: ha úgy gondoljuk, van olyan párt, amelytől ezeket elvárhatjuk, akkor azt is meg 

kell fontolni, képes lesz-e arra, hogy kormányra kerülve ígéreteit végre is tudja hajtani. Szavazatunkkal ne támogassunk olyan pártot, amelyik sokak számára 

tetszetős ígéretekkel áll elő, de azokat megvalósítani nem képes. 

Keresztény hitünkkel ellenkezik minden olyan liberális, a kereszténység alapértékeit támadó-kigúnyoló világnézet, amely tagadja az élet 

szentségét, az egy férfi és egy nő közötti házasságon alapuló családot, és amely, - miközben állandóan hivatkozik az emberi jogokra, - ugyanakkor 

mégis a pénzt és a multinacionális tőke uralmát állítja a középpontba. X VI .  Benedek pápa írta a „Caritas in Veritate” kezdetű enciklikájában, 

hogy «az a humanizmus, amely kirekeszti az Istent, embertelen humanizmus» (78.p.). 

Fontosnak tartjuk ugyanakkor magyar voltunkat, nemzeti kultúránkat, melyet a kereszténység formált már több mint ezer éve, s azt a hazaszeretetet, 

amelyre Szent István óta minden magyar szent és boldog, nemzetünk minden nagyja tanított minket. Széchenyi Istvánnal valljuk: „egyetlen népnél sem vagyunk 

alábbvalóak.” De azt is meg kell jegyezni, hogy mi, katolikus keresztények Krisztus példájára nyitott szívvel közeledünk minden ember felé. 

Kedves Testvérek! 

Mindnyájan érezzük, hogy mélyponton áll ma nemzetünk. Ez azonban nem taszít reménytelenségbe minket. Hazánkban nagy változásra van 

szükség, és erre most lehetőségünk nyílik a választásokkal. Imádkozzunk Istenhez bölcs belátásért és bátorságért, hogy megfontolt, jó döntést hozzunk. Magyarok 

Nagyasszonya, könyörögj érettünk! 

 

Budapest, 2010. március 28.                                                                                                 a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
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Virágvasárnap 
2010. március 28. 

 
A nagyhét utolsó három napja régen a nyugalom ideje volt, a 
kereskedelmi élet szünetelt, a nép nyugodtan részt vehetett a 
szertartásokon. Egészen természetes az, hogy a keresztények az év 
e három legnagyobb emléknapját jól felkészülve és lelki 
nyugalomban éljék át. Ügyes-bajos dolgainkat és a húsvéti 
előkészületeket (nagytakarítás) zárjuk le nagyszerdán. Ezekben a 
napokban elmélkedjünk Urunk megváltó haláláról, szenvedéstörténetéről, Isten 
ajándékairól. 
A liturgia a Szentlélekistentől áthatott cselekvő emlékezés Krisztus misztériumaira és annak 
jelenvalóvá tétele. A pap arra van felszentelve, hogy a hívekkel együtt, minden évben 
felmenjen "Jeruzsálembe", hogy Virágvasárnaptól, Húsvétvasárnapig az egész 
egyházközséggel megünnepelje az Úr Húsvétját itt a földön és ebből éljenek.  
 Az Úr ünnepélyesen bevonul Jeruzsálembe, s mi elkísérjük Őt ezen az úton, a szenvedés útján. 
De ezt csak úgy tehetjük meg, ha először mi magunk is vértanúkká avattatunk a virágvasárnap 
liturgiájában. Szent színjáték zajlik le előttünk, melynek azonban nemcsak nézői, hanem szereplői is 
vagyunk. 
 Az első felvonás, az Olajfák-hegye (ágak megszentelése), második az Olajfák-hegyétől a 
Jeruzsálem kapujáig vezető út (körmenet), a harmadik pedig a szent város (passió, Szentmise). 
 Beszentelő imádsággal kezdjük, ez a közösségnek és a templomnak az új felszentelése. A 
beszentelés után /mely a "városon kívül" történik, ahonnan kezünkben pálmaágakkal/ ünnepélyesen 
bevonulunk a templomba. Bevonulás és nem körmenet. A bevonulás az ősibb. Innét, ahol vagyunk, az 
élet sűrűjéből indulunk el és megyünk Jeruzsálem felé. Ebben a vonulásban benne van az a vonulás, 
amelyet Ábrahámtól kezdve az utolsó napig bejár a szent nép, míg az Örök Szentélybe érkezik. Benne 
van az egész szent történet, Jézus egész élete. 
 Virágvasárnap másik nagy mozzanata a passió éneklése. Ezen a napon az örömhír a mi Urunk 
Jézus Krisztus kínszenvedése. Igen, örömhír. A "feszítsd meg" számunkra imádsággá válik. Mi is lenne, 
ha az Úr nem menne fel a keresztre? Lehet kifejteni ezt a drámát? Isteni módon bonyolult és isteni 
módon egyszerű. Ez a Virágvasárnap szíve. Benne van nagypéntek sötétsége, Húsvét derengő 
hajnalfénye, de mivel mindez eucharisztikus keretben történik, Nagycsütörtök is jelen van. 
 
Nagycsütörtök 
2010. április 1. 
 
Nagycsütörtök az Oltáriszentség és az egyházi rend (papság) 
alapításának ünnepe. Délelőtt olajszentelési misét tartanak a 
székesegyházakban. A püspök együtt misézik az egyházmegye 
papjaival, megszenteli a keresztelendők és a betegek olaját, valamint a 
bérmáláshoz használatos krizmát. A papság ilyenkor megújítja 
szenteléskor tett ígéreteit. Este minden templomban szentmisével 
emlékeznek az utolsó vacsorára, az Oltáriszentség alapítására. 

 A zsidók az Egyiptomból való szabadulást ünnepelték a húsvéti lakomán. Jézus az utolsó vacsorán 
megújította a régi áldozatot: ő maga lett a húsvéti bárány. Krisztus vére áldozati vér, amely minden embert 
megszabadít a bűntől, a halál rabságából. 
 Jézus az utolsó vacsorán elővételezte kereszthalálát: a kenyérrel kezébe vette önmagát és megtörte, 
majd kiosztotta a tanítványoknak. Meghalt, megtöretett, mint a kenyér, hogy szétoszthassa önmagát. Testével 
és vérével új életre segíti az éhezőket. 
Az esti szentmise elején, a glóriát követően elnémul az orgona, elhallgatnak a templomok harangjai; azt 
tartják, ilyenkor Rómába mennek, hogy ott gyászolják Krisztust. A szentmise sajátos szertartása a lábmosás. 
A főcelebráns úgy mossa meg tizenkét hívő lábát, ahogyan Jézus tette egykor az apostolokkal az utolsó 
vacsorán, amikor szeretetének végső jelét adta: az önmagát teljesen kiüresítő úr megmossa a szolgák lábát. 

Az utolsó vacsora után Jézust elfogták. Ettől kezdve az Egyház nem mutat be 
szentmisét egészen a húsvéti vigíliáig (nagyszombat estig). Az elfogatásnak és Jézus 
ruháitól való megfosztásának a szimbóluma a nagycsütörtök esti oltárfosztás, amikor 
a szentmise végén eltávolítják az oltár minden díszét és a hívek csendben, elbocsátás 
nélkül maradnak a templomban. Ezzel kezdetét veszi a Jézus szenvedésére való 
emlékezés, virrasztás. 



 

 

Nagypéntek 
2010. április 2. 
 

Nagypéntek Jézus kereszthalálának és sírban nyugvásának 
emléknapja. Jézus Krisztus az emberek iránt való személyes 
szeretetből az életét adta, hogy reményt adjon az örök életre.  
Az első keresztények nagypénteket és nagyszombatot liturgia nélküli 
ünnepként tartották egész napos szigorú böjtölésben. 
 

„Az ember itt a földön nem is annyira lépésről lépésre vándorol, mint inkább 
keresztről keresztre száll. Már geometriai formáját tekintve is a kereszt: 
találkozás és ellentét. Tragikum és reménység egyszerre. A teljes 
kiszolgáltatottságnak és elhagyatottságnak ama metszéspontja, ahol a lélek 
egyedül képes önmagát végül is egészében és véglegesen Isten kezére adni. 
Az első kereszt a gyermekkor keresztje. Félelemből és bizalomból ácsolták. A második kereszt a 
kamaszkoré. Egyik ágának fölismerés, másik ágának tévelygés a neve. A harmadik a felnőttkor 
keresztje, minden kereszt közül talán a legmeredekebb. Most kell beilleszkednünk a világba, s 
ugyanakkor megtanulnunk lemondani róla. Most kell leginkább ellenállni a föld vonzásának, a szeretet 
és igazság vér szerinti értelmezésének. Az utolsó kereszt az öregkoré. Olajfák kertje, agónia a neve. 
Három fajtáját ismerjük. Az egyik Jézusé. A másik a jobb, a harmadik a bal latoré. Jézus barátságába 
fogadja a jobb latort, de egyetlen ítélkező szava sem volt a bal latorhoz. Kihűlő és elnémuló ajka 
egyetlen nagy imádság volt - valamennyiünkért. A kereszt az egyedül lehetséges haza jóhíre.” 
(Pilinszky János) 
 

Sok helyen szokás a szentsír állítása. Nagypénteken a templomban vagy a kálvárián keresztúti 
ájtatosságon vesznek részt a hívek. Ezen a napon hústilalom és szigorú böjt van.  
 
Nagyszombat, húsvéti vigília 
2007. április 3. 
 

Nagyszombaton az Egyház Krisztus sírjánál időzik, szenvedéséről és 
haláláról elmélkedik. Az oltár minden díszétől megfosztva áll. Nincs 
szentmise, az Eucharisztiát is csak a haldoklóknak viszik el. Ez a 
csend és a várakozás napja. Mert nem lehet, hogy itt fejeződik be! 

Húsvéti vigília 

 A vigília szertartása visszamutat a 4. századra. Már akkor szerepelt a szertartás négy lényegi 
része: a fény liturgiája, az igeliturgia, a vízszentelés és az áldozati liturgia (Eucharisztia). 
 A fény liturgiájában a fényköszöntő rítus az ókori lámpagyújtás ősi szertartásából fejlődött ki. A 
tűzszentelés a frank birodalomban már a 8. században szokás volt a pogány tavaszi tüzek 
ellensúlyozására, amit Róma a 12. században vett át. Ekkor vált általánossá a bevonulási körmenet is. 
A húsvéti gyertyához kapcsolódó ősi szertartást ugyancsak a gall liturgia bővítette ki (a kereszt jelének, 
az évszámnak és az alfa és omega betűknek a bevésése, a tömjénszemek ráhelyezése.) Az 
olvasmányok minden vigília velejárói voltak kezdettől fogva. A keresztség szentségének kiszolgáltatása 
húsvét éjjelén is már az ősegyház gyakorlata volt. A vigília ünnepség koronája az Eucharisztia 
ünnepélyes bemutatása. 
 A húsvéti szent vigíliát követően az 5. századtól húsvét hajnalán volt még egy szentmise, a 
húsvéti ünnepi mise. A szentlecke után a 11. században vezették be a sequentiát, amelyben a 
feltámadt, győztes Krisztus dicsérete hangzik el, Mária Magdolna tanúságtételével, amely ma is szerepel 
a misében. 
 
Húsvétvasárnap 
2010. ápirilis 4. 
 

Feltámadt Krisztus! – Valóban feltámadt! 
 
Húsvét vasárnap a végtelen öröm ünnepe. A sötét, fekete háttér előtt vakító 
fényességében áll előttünk Krisztus. „Békesség nektek!” A sok félelem, 
csalódottság és szenvedés mögött nem számon kér, nem keres felelősöket, 
hanem azt mondja, amit eddig: „Bátorság! Én vagyok! Ne féljetek!” Maga a 
Szeretet áll előttünk a húsvét vasárnapi énekekben és a szertartásban. Igen, ezeket kellett 
elszenvednie, hogy most éljen, és hogy mi élhessünk, hogy örök életünk legyen. Ezt az örömöt 
sugározza az üres sír, az ünnepi világítás, díszítés, az orgona hangja és a tömjénezés. Minden szinten 
ezt mutatja a liturgia: az elmúlt hét minden napja erre irányult, és csak így válik érthetővé: húsvét 
fényében, a feltámadás fényében. Alleluja! Feltámadt Krisztus, örvendjünk! 



 

TISZTELETTEL KÉRJÜK, 
 

jövedelemadójának első 1%-át juttassa a Magyar Katolikus Egyház javára, melyből hitéleti 
tevékenységeinket tudjuk  támogatni. 

A kedvezményezett technikai száma: 0011 
A kedvezményezett neve: MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 

A törvényben előírt feltételeknek megfelelve a befizetett  jövedelemadójának  második 1%-át többek 
között  az alábbi alapítványokra ajánlhatja: 

ha Egyázközségünket szeretné támogatni, akkor a  
SZENT TÁDÉ ALAPÍTVÁNY AZ IFJÚSÁGÉRT 

melynek adószáma: 18055971-1-43 
ha Karitász célokat szeretne támogatni, akkor a 

SZENT ERZSÉBET A SZEGÉNYEKÉRT ALAPÍTVÁNY 
melynek adószáma: 18044768-1-42 

 

  K Ö S Z Ö N J Ü K  !  K Ö S Z Ö N J Ü K  !  K Ö S Z Ö N J Ü K  ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mi Újág? - a Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap első vasárnapján. 
Ingyenes kiadvány. Ha a lappal kapcsolatban bármilyen észrevétele van megteheti a 209-22-24-es telefonszámon, vagy a 1507 Bp., Pf.: 70. levélcímen. E-

mail: magyarszentekbp@freemail.hu, http://www.piar.hu/magyarszentek. 

A NAGYHÉT  PROGRAMJA  
A MAGYAR SZENTEK TEMPLOMÁBAN  

 

Április 1. Nagycsütörtök: 
 
 
 

10,00 Olajszentelési mise  
a Szt. István Bazilikában 

 

18,00 Szentmise az utolsó vacsora emlékére 
 

22,30-ig Virrasztás (21,00 - az ifjúság imaórája) 
 

Április 2. Nagypéntek: 
 

15,00 Keresztút a Kruspér utcai kápolnában 
 

18,00 Szertartások kezdete 
(igeliturgia, passió,  
hódolat a kereszt előtt, áldozás, 
szentsírnyitás) 

 

21,00 Fáklyás keresztút a templomkertben 
22,30-ig Virrasztás 
 

Április 3. Nagyszombat: 
 

8,00–tól Egész napos szentsírlátogatási 
 lehetőség 
 
8,00 - 9,00 Gyónási lehetőség 
 
 

20,00 A húsvéti vigília szertartása 
 tűzszentelés, húsvéti örömének, 
 igeliturgia, eukarisztia liturgiája, 
 feltámadási körmenet) 
 

Szigorú egyházi előírás, hogy a húsvéti vigília 
nem kezdődhet a sötétség beállta előtt! 

 

Április 4. Húsvétvasárnap: 
 

9,00 Diákmise  
(A szentmise után  
ajándékkeresés a gyerekeknek) 

 
 
 

11,30 Szentmise 
 

Énekel az Ave Gloriosissima Imperatrix Együttes. 
Művészeti vezető: Srajber Zsolt. 
Meghallgatható: Palestrina: Missa Ave Maria, Clemens 
non Papa, Byrd, Leonarda, Logkhner, Hollanders 
húsvéti kórusműveinek, a GlogauerLiederbuch, és a Las 
Huelgas kódex részleteinek magyarországi bemutatója. 

 
A KRUSPÉR UTCAI KÁPOLNÁBAN 

 
Nagycsütörtök: este 6-kor szentmise az utolsó vacsora 
emlékére, majd lamentáció. 
Nagypéntek: du. 3-kor keresztút. 

A többi szertartás a Magyar Szentek Templomában! 
Húsvétvasárnap, húsvéthétfő: szentmise: 8,00 ; 19,00 
 

 

 

 

Április 5. Húsvéthétfő: 
 

9,00 Diákmise  
 

11,30 Szentmise 

 

 

Halálának első évfordulója alkalmából a Magyar Szentek Templomában 2010. április 18-án 19 órakor  szentmise keretében emlékezünk Jáki 
László Szaniszló Templeton díjas egyetemi tanárra, a Pápai Tudományos Akadémia tagjára Utána ugyanitt, hazai aktivitásának fő színhelyén, ahol 
9 év alatt 48 konferenciát adott diákok és érdeklődők részére, A Katolikus értelmiségi című esszéjéből olvasunk fel részleteket megemlékezésül 
Tisztelőit szeretettel várjuk! 
 


