
Nagyhét 2019 – Rákosszentmihályi Plébániatemplom 

Virágvasárnappal, az Úr szenvedésének vasárnapjával megkezdődik a Nagyhét. Jézus 
jeruzsálemi bevonulására emlékezünk. A 9 órai szentmisében a gitáros énekkar jeleníti meg 
a szenvedéstörténetet, a 11 órai szentmisében énekkkarunk énekli a passiót. Ezt a 
szentmisét barkaszenteléssel kezdjük. 

Nagycsütörtök – Olajszentelési mise 
Nagycsütörtök délelőtt a székesegyházban a püspök együtt misézik az egyházmegye 
papjaival, akik megújítják szentelésükkor tett papi ígéreteiket. Ezután a püspök megáldja a 
betegek olaját, a keresztelendők olaját és a krizmát, amelyeket a következő Húsvétig 
templomainkban a szentségek kiszolgáltatásakor használunk.  
(Budapesti Szent István Bazilika: délelőtt 10 óra.) 

Húsvéti Szent Háromnap 
Liturgiánk a szent háromnapot az ősi szokás szerint estétől estéig számolja: 
1. Nagycsütörtök estétől Nagypéntek délutánig az Utolsó Vacsora emlékezete és Jézus 
szenvedésének kezdete; 
2. Nagypéntek estétől Nagyszombat estéig Jézus kínszenvedése és halála; 
3. Nagyszombat estétől Húsvétvasárnap estig Krisztus feltámadása a liturgikus ünneplés 
tartalma. 
Az Úr szenvedésének és feltámadásának szent háromnapja keresztény életünk és az egész 
liturgikus év csúcspontja. Nem előkészület húsvétra, hanem maga a húsvéti ünneplés! 

Nagycsütörtök: Mise az Utolsó Vacsora emlékére – este 6 óra 
A Dicsőség a magasságban… kezdetű himnuszra felzúg az orgona és megkondulnak a 
harangok, amelyek azután Húsvét éjszakáig nem szólalnak meg. Az Eukarisztia 
alapításának miséjében két szín alatt áldozunk. Áldozás után az Eukarisztiát a bal oldali 
mellékoltárra visszük. (Ettől kezdve a Húsvéti Vigília végéig imádásunk kifejezéseként 
errefelé hajtunk térdet, nem pedig az üres tabernákulum felé.) A mise végén külön szertartás 
nélkül következik az oltárfosztás, amely eredetileg Jézus kiszolgáltatottságát jelképezi. Mise 
után virrasztás lesz közös elmélkedéssel, megadva azt az egy órát Jézusnak, amit az 
Olajfák hegyén apostolaitól kért. 

Nagypéntek 
Ősi hagyománya szerint az egyház ezen a napon nem mutat be szentmisét, és nem 
szolgáltatja ki ünnepélyesen a szentségeket. Szigorú böjtöt tartunk. A hústilalom mellett a 18 
és 60 év közöttiektől háromszori étkezést kér az egyház bűnbánati fegyelme, a betegek és 
nehéz fizikai munkát végzők természetesen kivételt képeznek, ők más módon fejezhetik ki 
bűnbánatukat. 
A nagyböjti péntekekhez hasonlóan Nagypénteken is tartunk keresztúti imádságot, melyben 
Jézus szenvedéséről és megváltó haláláról elmélkedünk. A keresztútnak nincs hivatalos 
szertartása és kezdési időpontja. Templomukban a keresztúti imádság délután 3 órakor, 
Jézus halálának órájában kezdődik. 
 
Az Úr szenvedésének ünneplése (Nagypénteki szertartás) – este 6 óra 
1. Igeliturgia 
A liturgia kezdetén a pap, a diakónus és az asszisztencia az oltár előtt leborulva csendben 
imádkozik. (Az őskeresztényeknél ez volt az istentiszteletek szokásos kezdése.) Ezután a 
pap keresztvetés és minden bevezető nélkül elimádkozza a könyörgést. Két olvasmány, 
zsoltárok és a passió következik, melyet énekkarunk énekel. A szenvedéstörténet után 
ünnepélyes Egyetemes könyörgések következnek. Az egyes kéréseket ezúttal nem a 
felolvasók imádkozzák, hanem végig a pap vagy a diakónus. 



2. Hódolat a Szent Kereszt előtt 
A keresztek letakarása akkor vált szokássá, amikor azokon a dicsőséges Krisztust 
ábrázolták, illetve drágakövekkel díszítették. Ma már azonban a megfeszített Krisztus 
ábrázolása van keresztjeinken, így nem lenne logikus, hogy pont a szenvedés napjaiban 
takarjuk le. Ezért nem letakart keresztet leplezünk le, hanem a templom végéből a főhajón 
keresztül, háromszori megállás után visszük az oltár elé a feszületet. A kereszt előtti 
tiszteletadásnak nincs kötelező formája, mindenki a számára legkifejezőbb és legméltóbb 
módot választhatja. (Legkézenfekvőbb a kereszt megérintése és keresztvetés.) 
3. Áldozási szertartás 
Az előző esti misében konszekrált szentostyákkal történik az áldoztatás, mely után az 
Eukarisztia újra őrzési helyére kerül. A szertartás áldással véget ér, majd a hívő közösség 
csendben távozik. 

Nagyszombat 
Jézus sírban nyugvásának napja, az oltár üresen áll, ennek a napnak nincs semmilyen 
szertartása. A Szent Sír 8-12-ig látogatható, majd a templomot az előkészületek miatt 
bezárjuk. 

Húsvéti Vigília – este 8 óra 
Mint a neve is mutatja, ez nem nagyszombati szertartás, hanem már Húsvét 
ünneplése. Ezért is kezdődik a sötétség beállta után. (A vigília szó jelentése: virrasztás. 
Eredetileg az Úrért átvirrasztott éjszaka volt. A rendszerváltás előtt a feltámadási 
körmenetnek véget kellett érnie sötétedés előtt, ekkor vált általánossá a délutáni kezdés, 
amely azonban már nem indokolt és nem is felel meg az ünnep szellemiségének.) Ezen az 
éjszakán az egyház legszebb liturgikus ünneplése jeleníti meg számunkra a szent titkokat. A 
liturgia szimbólumaiban megjelenik a fény és a sötét, a tűz és a víz. A Húsvéti Vigílián az 
egyház tagjaiként mi is imádkozva emlékezünk Krisztus feltámadására, és keresztségi 
ígéreteink megújításával megünnepeljük.  
A vigília részei:  
1. A fény liturgiája (Tűzszentelés a templom előtt, ünnepélyes bevonulás a húsvéti 
gyertyával, Húsvéti örömének.) 
2. Igeliturgia (Olvasmányok, zsoltárok, evangélium, szentbeszéd.) 
3. Keresztségi liturgia (Mindenszentek litániája, keresztvíz megáldása, keresztségi ígéretek 
megújítása, a közösség meghintése szenteltvízzel.) 
4. Eukarisztia liturgiája (A szentmise a felajánlástól a szokott módon folytatódik.) 
5. Feltámadási körmenet 
(A Húsvéti Vigília szertartásának időtartama a körmenettel együtt kicsivel több mint két óra. 
Akinek mosdóba kell mennie, vagy a gyógyszerét bevennie, szertartás közben bármikor 
rendelkezésére áll a sekrestye alatti mosdó. Probléma esetén kopogjanak be a sekrestyébe!) 

Gyónási lehetőség a Nagyhéten 
Nagyszombaton délelőtt a szentsírlátogatás ideje alatt gyónási lehetőség lesz. 
Kedves Testvérem! Keresztény életünk középpontja Krisztus feltámadása, így a Húsvéti 
Szent Háromnap szertartásaira mindhárom este mindenkit szeretettel várok! Külön is 
kiemelem a Húsvéti Vigília szertartását, amely az év legszebb és legfontosabb liturgiája, a 
szent háromnap csúcspontja. Plébániai közösségünk minden tagjának azt kívánom, hogy a 
húsvéti ünneplés méltó megélése által valóban találkozhassunk a feltámadt Krisztussal! 
Szeretettel:  
Urbán Gábor plébános 


