
Jeruzsálemi keresztút – ma 

Két évvel ezelőtt alkalmam volt kollégáimmal felkeresni Jézus 

életének helyszíneit. Jártam az utolsó vacsora termében, a 

Getsemani-kertben és a Via Dolorosan, a fájdalmak útján is, 

ahol Jézus felcipelte keresztjét a vesztőhelyre, a Golgotára. 

Az arab világ nyüzsgő forgatagában nem könnyű rátalálni Jé-

zusra. Miközben felkerestük a szenvedés stációit, körülöttünk 

kereskedők kiabáltak, jött egy szemeteskocsi, és 6  órakor a 

fejünk felett közvetlenül megszólalt a minden utcasarkon 

megtalálható hangszóró, melyből a müezzin imára szólító 

éneke harsogott.  

Zavarban voltunk..  

Mi imádkozni szerettünk volna, de ilyen zajban hogyan lehetséges ez? Lelkivezetőnk bíztatott: Jézus életében 

sem volt ez különbül: A város élte nyüzsgő életét, sokakat nem érdekelt a 

„politika”, ezért oda sem figyeltek Jézusra. A kalmárok és vámosok adtak 

és vettek, a szenzációra éhes emberek bámészkodtak, Simon fáradtan ha-

zafelé igyekezett a munkából,  az asszonyok pletykálkodtak, szörnyülköd-

tek, és sírtak... Jézus pedig vállán 

vitte a világ bűneit, a megváltás ke-

resztjét. A mindennapi élet apró-

cseprő ügyei között nem vették ész-

re, hogy a világtörténelem legmeg-

határozóbb eseményének a tanúi.  

 

 

 

 

 

 

A Magyar  Szentek Temploma havi tájékoztató lapja – 2018. március 
Kiadja a Magyar Szentek Plébánia. Megjelenik minden hónap első vasárnapján. Ingyenes kiadvány.  

De mi 2000 év távlatából már jobban 

látjuk jelentőségét, mi tudjuk, hogy en-

nél fontosabb dolog nem történhetett 

velünk, minthogy Jézus megváltott ben-

nünket kereszthalálával. Minden erőnket összeszedve próbáltunk erre 

koncentrálni. És a Crux Gemmata valóban felragyogtatta létünk értelmét . 

Gere Edit 

„A nélkülözőket segítve atyai jóságodat kövessük” (Püspöki körlevél) 

Immár hagyománnyá lett, hogy ünnepek előtt hazánk minden katolikus templomában tartós élelmiszert gyűj-
tünk a rászoruló családok megsegítésére.  

A gyűjtés időpontja: március 4-11-ig. 
A tartós élelmiszert a templom vagy a kápolna sekrestyéjében lehet leadni a vasárnapi és hétköznapi szent-
misék előtt vagy után, és a Karitász fogja őket eljuttatni a nehéz helyzetben élő családoknak.  
Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a karitász segítő munkájába:  

Ha hívjuk a 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk.  
„1% segítség, 100 % szeretet.” Kérjük, hogy aki teheti, adója egy százalékával is támogassa a Katolikus Ka-
ritász karitatív szolgálatát: a Karitászt Támogató Alapítványt.  

Köszönjük a szegényeknek szánt adományaikat! 

Nagyböjtben minden pénteken a Kruspér utcai kápolnában az esti szentmise után keresztutat járunk. 

BŰNBÁNATI ÉS BÖJTI FEGYELEM 
Nagyböjt péntekjein kötelező a hústól való megtartóztatás betöltött 14. évtől kezdve. 
Szigorú böjt csak kétszer van: hamvazószerdán és nagypénteken, amikor húst nem eszünk, és csak egyszer 
lakhatunk jól, de kétszer  még ehetünk kevés ételt. A böjti előírás betöltött 21. évtől  60 éves korig tart. 

A bűnbánat gyakorlatai: imádság, alamizsna, önmegtagadás és böjt. 

A KRUSPÉR UTCAI KÁPOLNÁBAN: 

Virágvasárnap: 8 és 19 órakor szentmise. 

Nagycsütörtök: 18 órakor szentmise 

az utolsó vacsora emlékére. 

Nagypéntek: 15 órakor keresztút. 

Húsvétvasárnap,és Húsvéthétfő: 

Szentmise: 8 és 19 órakor 

A többi szertartás a 

Magyar Szentek Templomban lesz! 

Március 25. Virágvasárnap: 
1130 Ünnepi mise, melyen a templomi kórus passiót énekel. 
Egyébként a szokásos vasárnapi miserend 

Március 29. Nagycsütörtök: 
1000 Olajszentelési mise a Szent István Bazilikában 
1800 Szentmise az utolsó vacsora emlékére  
(a kápolnában és a templomban is !) 
2030-tól: az ifjúság imaórája 
2200-ig virrasztás  

Március 30. Nagypéntek: 
1500 Keresztút a Kruspér utcai kápolnában 
1800 Szertartások kezdete a Magyar Szentek Templomában
(igeliturgia, passió, kereszthódolat, áldozás, szentsírnyitás) 
A szertartáson a plébániai kórus énekel. 
2100 Fáklyás keresztút a templomkertben 
2200-ig virrasztás 

Március 31. Nagyszombat: 
800-tól egész napos szentsír-látogatási lehetőség  
800– 900 Gyónási lehetőség (a kápolnában és a templomban) 
2000 Húsvéti vigília szertartása a Magyar Szentek  
Templomában (tűzszentelés, húsvéti örömének, igeliturgia, eu-
karisztia liturgiája, feltámadási körmenet). Énekel a templom 
kórusa. 

Április 1. Húsvétvasárnap: 
900 Diákmise 
(Utána a templomkertben ajándékkeresés a gyerekeknek) 
1130 Szentmise 
19oo Szentmise 

Április 2. Húsvéthétfő: 
1130 Szentmise 

HÚSVÉTI ÜNNEPI MISEREND: 

 
Mi Újság? – a Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. Kiadja a Magyar Szentek Plébánia. Megjelenik minden hónap 

első vasárnapján. Ingyenes kiadvány. Ha a lappal kapcsolatban bármilyen észrevétele van, megteheti a 209-22-24-es telefonszámon, 

vagy a 1507 Budapest, Pf.: 70. levélcímen. E-mail:  magyarszentekbp@freemail.hu. Honlapunk: www.magyarszentek.piar.hu. 



2018. 
„Ideje van a sírásnak, és ideje a nevetésnek” (Préd. 3, 4) 


