
 TEREMTŐ LÉLEK 

  HETI HÍRLEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL 

                         2018. március 26 – április 1. 

 „És látni fogjátok az Emberfiát a 

Hatalmasnak jobbján ülni és eljönni 

az ég felhőiben.”       (Mk 14,62) 

 

A Nagyhét és Húsvét ünnepe  

szertartásainak rendje templomunkban: 
 

Március 29. Nagycsütörtök: 

18.30 szentmise az Utolsó Vacsora emlékére 

Éjfélig virrasztás 

Március 30. Nagypéntek: 

14h keresztút 

15h az Úr szenvedésének ünneplése 

Március 31. Nagyszombat: 

20.30 Húsvét vigíliája 

Április 1. Húsvétvasárnap: 

8h,  9.30, 18h szentmise 

Április 2. Húsvéthétfő: 

8h szentmise 

 
 

A nagycsütörtöki szentmise végén nincs áldás, csendben fejeződik be. A díszeitől 

megfosztott oltár Jézusra emlékeztet, akit ma éjjel elfognak, megfosztanak ruháitól. 

Nagycsütörtök misztériumában egymással szemben áll az eucharisztikus ajándék 

legmagasztosabb szeretete, valamint az elárultatás fájdalma. 

Az utolsó vacsora után Jézus apostolaival az Olajfák hegyére ment. Imádság 

közben szenvedett és gyötrődött. Kérte apostolait, hogy imádkozzanak vele, de 

azok elaludtak. „Egy órát sem tudtatok virrasztani velem?” – kérdezte tőlük. Erre 

gondolunk, amikor a szentségi Jézust a főoltárról a mellékoltárra kísérjük, s amikor 

a mise után szentségimádást végzünk… „Legalább egy órát” szeretnénk 

virrasztani Vele. Elkezdődik a nagycsütörtöki virrasztás az értünk vérrel 

verítékező Jézussal. Ez a virrasztás azonban nem a szokásos monstranciás 

szentségimádás. A célja az, hogy a városon kívül, magányosan virrasztó Jézus 

mellett maradjunk. Ő kimondta az utolsó igent az Atya akaratára, vért verejtékezve 

az Olajfák hegyén. Mellette maradunk, János evangéliumából, a búcsúbeszédből 

olvasunk fel, s tesszük mindezt éjfélig. 



A hét eseményei:                m.sz.:miseszándék 

 

 

Hétfő   10h szentmise (ev.: Jn 12,1-11) 
(márc.26.)     

Kedd   8-13h a Katolikus Gimnázium tanulóinak lelki napja 

(márc.27.)   18.30 szentmise (ev.: Jn 13,21-33.36-38)  

Szerda  10h szentmise (ev.: Mt 26,14-25) 

(márc.28.)  17h gyóntatás  

Csütörtök  Nagycsütörtök 

(márc.29.)  18.30 szentmise az Utolsó Vacsora emlékére (Jn 13,1-15) 

    24h-ig Virrasztás 

Péntek  Nagypéntek 

(márc.30.)   14h keresztút – vezetik a „plébániai munkatársak”  

15h Urunk szenvedésének ünneplése (ev.: Jn 18,1-19,42) 

Szombat        Nagyszombat 

(márc.31.)           20.30  Húsvét vigíliája (ev.: Mk 16,1-7) - Kérjük a testvéreket,  

   hogy a szertartásra hozzanak magukkal gyertyát! 

Vasárnap        Húsvétvasárnap 

(ápr.1.)     8h  szentmise (m.sz. elhunyt édesanyáért, édesapáért  

   és elhunyt családtagokért) 

     9.30 szentmise (m.sz. elhunyt Bérces Lajosnéért) 

18h szentmise (gitáros) (ev.: Lk 24,13-35) 

        

Csütörtökön délelőtt 10 órától a váci székesegyházban lesz az olajszentelési 

mise, amelyet Püspök atya mutat be az egyházmegye papságával együtt. Szeretettel 

várják a veresegyházi híveket is. Ebben a misében, az Oltáriszentség alapításának 

ünnepén a papságért is imádkozunk. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  A Hírlevelet kiadja a veresegyházi Római Katolikus Egyházközség  

Cím: 2112 Veresegyház, Szentlélek tér 1-3.  
            Az egyházközség bankszámlaszáma: 66000011-11058117                

       Plébános: Molnár Zsolt                   Plébániai irodavezető: Wirth Beáta  

       Telefon: 20/910-4509            Elérhető személyesen munkanapokon 8-12 óra között 

       E-mail: veresegyhaz@vaciegyhazmegye.hu        a plébánián, vagy a 30/261-5521-es  telefonszámon. 

       Irodaügyelete: kedden és csütörtökön          Templomlátogatással és a templomi programokkal 

       17-18 óra között a plébániai irodában.  kapcsolatban érdeklődni lehet Bulik Erika gondnoknál 

                 a  30/613-1875-ös telefonszámon. 
A Hírlevél szerkesztője: Wirth Beáta, munkatársa: Bulik Erika  
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