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Március 28. 

Virágvasárnap 

 
Iz 50, 4-7; 
Fil 2,6-11; 
Mk 14,1-

15,47 

 
A kereszt, Jézus engedelmességének helye valódi életfává lesz, és ponto-

san ebből az életet jelentő viszonyból nyerjük vissza az életet.

 
A szentmise, a szentáldozás 
után még egy negyedórára 
ott maradok a templomban 

hálaadásra. 
 
 

Március 29. 
Nagyhétfő 

 

  
 

Iz 42,1-7; 
Jn 12,1-11. 

 

A kígyó nem tagadja meg Istent, sokkal inkább egy látszólag egészen ér-
telmes információkéréssel indít, amely valójában mégis egyfajta gyanak-

vást hordoz magában, és bevonja az embert ebbe a gyanakvásba: 
lebeszéli őt a bizalomról, beléje csepegteti a gyanút, a bizalomból átvezeti 
őt a bizalmatlanságba, ezáltal pedig megváltoztatja alapvető irányultságát. 

 
 

A pénzemből egy hiányt 
szenvedő szegény nagycsalá-

dot megsegítek. 

 
Március 30. 
Nagykedd 

  

 
Iz 49,1-6; 
Jn 13,21-
33.36-38 

Az idegen vallásokban a kígyó a világot uraló okosság, a tudás, a hatalom 
szimbóluma volt, a termékenység szimbóluma, amelybe az ember az élet 

isteni áramlásában alámerül, hogy így akár csak pillanatokra is, de egybeol-
vadjon az élet isteni hatalmával.

 
A másokról szóló rossz megí-

télés, beszéd helyett a jó szó, az 
értékek felismerése és kife-

jezése lesz az utam.. 

 
Március 31. 
Nagyszerda 

  

  
Iz 50,4-9a; 

Mt 26,14-25. 
   

A szövetség meggyanúsítása és az ezzel együtt járó meghívás a korlátok-
tól, határoktól való megszabadulásra új és új alakban végigkíséri az em-

beriség történelmét, és korunk körképét is meghatározza. 
 

 
Szeretteim munkáját, fáradozá-

sát, figyelmességét elismer-
éssel, örömöm kifejezésével 

 
 

Április 1. 
Nagycsütörtök 

 Kiv 12, 
1-8.11-14; 

1Kor 11,23-
26; 

Jn 13,1-15. 
.  

Az Eucharisztia soha nem lehet pusztán közösségépítés és –gondozás, 
hanem annak magunkhoz vétele azt jelenti: belépünk az ádámi történet 
átalakításának dinamikájába. Eszünk az élet fájáról. Ez pedig annyi, mint a 

megfeszített Úrnak, az Ő eleven alakjának, az ő engedelmességének, a lét-
nek, a teremtésnek és a Teremtőnek való engedelmességnek a befoga-

dása, a teremtményi lét mércéjének az elfogadása. 

 
 

Hálát adok a teremtésért, te-
remtményi létemért!

 
 

Április 2. 
Nagypéntek 

 Iz 52,13-
53,12; 

Zsid 4,14-16. 
5,7-9; 

Jn 18,1-
19,42. 

A kereszt, amely az egész paradicsomi történetet beemeli a krisztológiába, 
nem más, mint az élet számunkra újból elérhetővé vált fája. Szenvedésével 
Krisztus mintegy eltávolította a lángpallost, áthaladt a tűzön, s a keresztet 

tette a világ valódi tengelyévé..

A szent kereszt előtti hódola-
tomra magammal viszem éle-

tem minden megváltásra 
szoruló fájdalmát, szenvedését. 

 

 
Április 3. 

Nagyszombat 
 

Jézus fordítva járja be Ádám útját, aki önmagát akarta istenné tenni, 
bilincseit ledobva meg akarta szerezni magának az istenséget… 

Ezért képes alászállni Ádám hazugságának, a halálnak a legmélyére 
és ott felragyogtatni az igazságot, megadni az életet.

Átadom magam a bűnből 
való szabad élet, a feltámadás 

csodálatának és áhítatának.

PPlléébbáánniiaaii     HHíírrlleevvééll

Nagyheti programok 
 Gyónási lehetőségek: 
 

Virágvasárnap: 6.45-től 12.15-ig; 15.45-től 18.30-ig,  
Nagyhétfőtől nagyszerdáig: 6.20-tól 12.00-ig; 16.00-tól 18.30-ig;  
Nagycsütörtökön és nagypénteken: 6.20-tól 12.00-ig; 16-tól 17.00-ig;  
Nagyszombaton: 6.20-tól 12.00-ig 
Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton az esti szer-
tartások alatt nem lesz gyóntatás! 

Nagyheti Liturgikus események:  
Március 28-án, Virágvasárnap a barkaszentelést a 10.00 órai szentmise keretében tartjuk. 
Április 1-jén, nagycsütörtökön 8.00 órakor Jeremiás siralmai (lamentációk). 18.00 órakor az Utolsó Vacsora emlé-
kére szentmise, utána az úr Jézus búcsúbeszéde János evangéliumából 
Április 2-án, nagypénteken 8.00 órakor Jeremiás siralmai (lamentációk), 15.00 órakor keresztút a 
képviselőtestületi tagjaival.  
17.00 órakor az Úr szenvedésének ünneplése Kereszthódolattal. 
Április 3-án 8.00 órakor Jeremiás siralmai (lamentációk) 17.00 órakor a húsvéti Vigília szertartása a rendház udva-
rából vonulunk a templomba.  
Április 4-én húsvétvasárnap reggel a 7.00 órás szentmise után ételszentelés. 10.00 a szentmise után feltámadási 
körmenet a templom és a kollégium körül, a 11.30-as szentmise elmarad. 
Április 5-én húsvéthétfőn ünnepi miserendet tartunk.  

Minden Kedves Testvérünknek áldott nagyböjti felkészülést kívánunk, és a Feltámadt Úr békéjét és su-
gárzó örömét! 

Nagyhét a Szentírással, elmélkedéssel és tettekkel

 
A fiatalok keresztútja 
 
A plébánia ifjúságunk keresztutat szervezett, hogy kö-
zelséget érezhessünk Krisztus szenvedéséhez. Akik ott 
voltak lelkesen vettek részt ebben a meghitt cselek-
ményben. Az állomások közötti elcsendesedések, hagy-
tak időt értelmezni, elmélyülni a keresztút egy-egy 
szakaszán. Igazán bensőséges percek voltak ezek, gon-
dolataimban, lelkemben 
egyre gazdagabb lettem. 
Számomra a hatodik állo-
más (Veronika kendőt 
nyújt Jézusnak) indított el 
fontos gondolatokat, a se-
gítség értékéről. Még ha a 
segítség nehéz is, meg kell 
próbálnunk meglátni, fel-
ismerni benne „Krisztus 
arcát”, mint ahogy Ve-
ronika kendőjében is ott 
maradt örök emléknek. 
Emberek vagyunk, esetle-
nek és figyelnünk kell egy-
másra. Támaszra szüksége 
van mindenkinek és bár nem szabad ember függővé 
válnunk, ez azt sem jelenti, hogy ne is bízzunk egymás-
ban. Emlékeztet arra a csapatra, (az ifjúságra), akik még 
válság helyzetben is kitartanak egymás mellett és lel-
kiéletüket táplálni, erősíteni akarják.  
Engem kifejezetten motiválnak, minden találkozáskor 
vagy beszélgetéskor meggyőznek, arról amit sok ko-
rombelinek is érdemes lenne értenie, tudnia.  
Arról, hogy a hit nem szégyellnivaló, hogy vallásosnak 
lenni egy életteli állapot.  
Azért járok ezekre az alkalmakra, mert fontos a hitem Is-
tenben, mert boldoggá tesz, ha ott lehetek társaimmal 
a jó Istennél. Bíztatni szeretnék mindenkit:a hit nem szé-
gyen, a hit megvalsa megerősít Istenben, ha van hitem, 
akkor van biztos pontom, van cél az életemben. 
 

(Kóta Rita) 
 
Boldog IV. Károly magyar király 100 éve, 1921. 
március 27-én érkezett Szombathelyre. 
 
Mikes János püspök látta vendégül a trónfosztott ural-
kodót. Erről a király így fogalmazott: 

 
„Visszatértem Magya-
rország áldott földjére, 
mert távol szeretett ha-
zámtól, melyhez felold-
hatatlan szent eskü és 
vérem szava köt, minden 
perc szenvedés rám 
nézve. 
 

 
Szent József áldását kértük az édesapákra 
 
Március 21-én a 10 órai szentmise alkalmával plébániánk  
lelkipásztorai áldásban részesítették közösségünk apáit 
és nagyapáit. 
Istenünk, aki néped Teremtője és irgalmas Megváltója 
vagy,Te azt akartad, hogy 
családjainkban Krisztus 
Urunk tanítása szerint és 
szentül éljünk, Szent Józ-
sef közbenjárására áraszd 
bőséges áldásodat ezen 
édesapára, hogy akire 
családfőként házastársát 
és gyermekeiket bíztad, 
hűségesen és irgalommal 
viselje gondját szerettei-
nek: jóságodat ta-
pasztalva legyen lélekben 
erős és buzgó, az imád-
ságban állhatatos, a 
hitben élve legyen bölcs 
és kitartó, a szeretetben 
alázatos, hogy szavával és 
példájával egyaránt hi-
teles hírnököd legyen, és 
áldásoddal áldás legyen 
családja számára. Krisztus a mi Urunk által. 
Ámen.  
 
 
Visszatértem, mert szentül meg vagyok győződve, hogy 
e súlyosan megpróbált ország csakis koronás király 
vezetése alatt tudja visszaszerezni teljes belső nyugalmát 
és azon törvényes rendet, mely előfeltétele hazánk  
újbóli felvirágzásának…   
Minthogy azonban meggyőződtem arról, hogy apostoli 
királyi uralkodói jogkö-
röm elfoglalása most 
nehéz és elviselhetetlen 
megpróbáltatásoknak 
tenné ki a nemzetet, ezt 
pedig lelkiismeretem-
mel össze nem egyez-
tethetem, ismét távo-
zom, de távol a magyar 
nemzettől is minden 
erőmet és minden 
időmet, ha kell, véremet 
is hazámnak akarom 
szentelni, melytől elsza-
kadni, melyhez hűtlenné 
válni sohasem fogok.” 
 
Templomunkban  március 27-én de. 10.00-kor a régi rí-
tusú szentmisét a Habsburg család szándékára mutat-
tuk be. 


