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A NAGYHÉT ESEMÉNYEIRŐL 
Virágvasárnap szerepe, hogy bevezesse a szent háromnap li-
turgiáját. Egyben a nagyböjti előkészület csúcspontja is, mert a
Jeruzsálembe való megérkezést jelenti.  Ezen a napon a pap a
vértanúságot  jelképező  piros  ruhát  vesz  fel.  A misén  Máté,
Márk, Lukács evangéliumából olvassák fel a passiót, meghatá-
rozott  rendben,  minden  évben  másikat.  A nagyhéten  hétfőn,
kedden, szerdán nincs különösebb szertartás.
Nagycsütörtök, az utolsó vacsora emléknapja, az Eucharisztia
(Oltáriszentség) alapításának ünnepe. Ilyenkor a székesegyhá-
zakat kivéve minden templomban csak egy mise van,  az esti
órákban. Tilos bármilyen más mise.
A székesegyházban délelőtt van az úgynevezett Krizmaszente-
lési mise. Ezen a misén az adott egyházmegye összes papjának
rész kell vennie. Itt megújítják papi fogadalmunkat, valamint a
püspök megáldja és megszenteli az azt követő évben használt
szent olajokat és a krizmát. Háromféle szent olaj van, amit meg-
határozott szertartásban használnak: 1. Keresztelendők olaja, 2.
Betegek kenete, 3. Krizma (Balzsammal kevert faolaj, kereszte-
léskor,  bérmáláskor,  papszenteléskor  és  templomszenteléskor
használják.)
A nagycsütörtöki esti misén a pap az örvendezést, ünneplést je-
lentő fehér ruhában van. Az orgona szól, egészen a Dicsőség a
magasságban Istennek... kezdetű himnuszig, ami alatt szólnak a
harangok, és a csengők is. Utána húsvét vigíliájáig se az orgona,
se a csengő nem szól. ("A harangok Rómába mentek...") Ez jel-
képezi, hogy senki nem szólt Jézus mellett. A prédikáció után
(ahol megtartják) a lábmosás szertartása jön. Ennek hagyomá-
nya a Bibliában található, Jézus az utolsó vacsorán megmosta
tanítványai lábát. A mise után következik az ún. oltárfosztás. Ez
jelképezi, hogy Jézust megfosztották ruháitól. Ennek nincs szer-
tartása, csendes. A mise után általában a templomokban virrasz-
tást szoktak tartani, mondván Jézus tanítványai elaludtak.
Nagypéntek. Ezen a napon nincs mise. Téves és kerülendő ki-
fejezés a "csonka mise". Igeliturgia van, áldoztatással. A pap a
szertartást piros vagy lila öltözékben végzi. A papság és a segí-
tők teljes csendben vonulnak be a templomba, s az üres oltár-
szekrény (tabernákulum) előtt leborulnak. Ezt követi az Igeli-
turgia: Isten szenvedő szolgájáról szól az olvasmány, a szentlec-
ke, és János evangéliumából olvassák fel a passiót. Ezután jön
az évente egyszeri tisztelgés a kereszt előtt, a Kereszthódolat.
Az igeliturgia teljes csendben áldoztatással ér véget. Nincs ál-
dás, nincs elbocsátás.
Nagyszombat. Ezen a napon napközben semmilyen szertartás
nincs,  a  "nagyszombati  liturgia"  kifejezés  téves.  A katolikus
időszámításban  (ősi  zsidó  alapokra  hagyományozva)  szombat
este a sötétedés után már vasárnap van, ezért a szombat esti mi-
sét vasárnap vigíliájának nevezik.  Húsvét  vigíliája az év leg-
szebb, de legbonyolultabb szertartása. A pap az öt részből álló
szertartást fehér öltözékben végzi.
1. Fényliturgia. Ekkor történik a tűz megáldása, majd arról a
húsvéti gyertya meggyújtása. A húsvéti gyertya (minden részt-
vevőnél van) jelképezi  a feltámadt Jézust.  A templomba való
bevonulás után énekli a pap a húsvéti öröméneket.
2. Igeliturgia. Az Igeliturgiában kilenc olvasmány található. Hét
az ószövetségből, egy szentlecke, és az evangélium, ebből leg-
alább három ószövetségit és az evangéliumot fel kell olvasni. A
Szentlecke előtt megszólal az orgona, harangok és a csengők is,
amik nagycsütörtök óta hallgatnak. A Szentlecke után felhang-
zik az alleluja (az örvendezés éneke), ami egész nagyböjtben
nem szerepelt a liturgiában. A prédikáció után a keresztségi igék
megújítása következik.

3. Keresztségi liturgia. Ha vannak keresztelendők, akkor itt tör-
ténik meg a keresztelés. Ez is ősi hagyomány, mivel régen min-
dig húsvét vigíliáján keresztelték meg a jelölteket. Megáldják a
keresztkutat és a szenteltvizet.
4.  Eucharisztia  liturgiája.  Innen  a  mise  a  hagyományos  rend
szerint folytatódik, de sokkal ünnepélyesebben.
5. Körmenet. Ez nem tartozik szervesen a vigíliához. Lehet kör-
menetet tartani a mise végén, ezzel "hirdetni a világnak", hogy
feltámadt Krisztus.
Húsvétvasárnap. Délelőtt ünnepi szentmisét tartanak. A húsvét
ünnepe akkora ünnep az egyházban, hogy nem egy napon ke-
resztül,  hanem nyolc  napon  keresztül  ünnepelik.  Utána  még
több héten át húsvéti idő van.

ÁRVÍZ MOZAMBIKBAN
Helikopterekkel mentik a fákon és háztetőkön rekedt embereket
Mozambikban, miután az Afrika déli részén végigsöprő ciklon
áradásokat okozott az országban. A természeti csapás több száz
embert ölt meg, és több százezer embert tett  hajléktalanná. A
szomszédos Zimbabwéban 139, Malawiban 56 ember halt meg.
ENSZ élelmezésügyi szervezete szerint a következő 3 hónapban
kétszázezer embernek kell enni adni, de ez nehézen halad.
„A kormány – Mozambikban először – rendkívüli állapotot hir-
detett.  A függetlenné  válás óta ez  az első alkalom, hogy így
döntött a kormány” - mondta az ENSZ élelmezésügyi szóvivő-
je.  „A legnagyobb problémánk az, hogy miként juttassuk el az
élelmet  az emberekhez,  mert  a  legtöbben háztetőkön vannak,
olyan helyeken, ahova nem jutunk el közúton” - tette hozzá Her-
vé Verhossel.
Beira városban több százan tüntettek segítséget kérve. A spon-
tán tüntetés azután alakult ki, hogy egy helyi élelmiszerkereske-
dő megnyitotta raktárát a rászorulók előtt, de mivel az épületet
is víz veszi körül, ezért a rendőrség biztonsági okokból lezárta a
környéket. A gyerekek éhesek. A szálláson nincs se élelem, se
semmi – panaszolta  egy asszony.  Áramot,  élelmet és  szállást
akarunk – mondta egy férfi.
Egy helyi televíziócsatorna becslése szerint körülbelül 350 ezer
embert zárt körbe a víz, és nagyjából 60 ezren várják háztető-
kön és fákon, hogy a segítség eljusson hozzájuk. A Nemzetközi
Vöröskereszt víztisztító tablettákat és kekszet dobott helikopte-
rekről a bajba jutottaknak. Euronews
Ps: 17-én (nsze) a Stabat Mater az árvíz károsultakért szól. 
Az ő számukra gyűjtünk pénzadományt utána a templomban!

FELHÍVÁS
A Kamilliánus Családok Társasága Egyesület szeretné plébáni-
ánkon is megszervezni a betegek látogatását, felkarolását.
A  kamilliánus  rend  2014-ben  ünnepelte  alapítójának  Lellisi
Szent Kamill halálának 400 éves évfordulóját. Szent Kamill a
betegek szolgálatában állította be életét, és rendjét ebből a cél-
ból hozta létre 1582-ben.  Több, mint 120 Kamilliánus Család
működik 20 országban 1849 taggal. Magyarországon található a
legtöbb Kamilliánus Család.
Jelenleg Nyíregyházán egy kamilliánus szerzetesrend működik.
Az 1985-ben években a kamilliánus lelkiség elterjedésével (P.
Dr. Anton Gots osztrák szerzetes munkája nyomán) nálunk is
alakultak kamilliánus laikus közösségek (családok) ezeket fogja
össze  az  egyesület!  A  társaságot  mint  hivatalos  egyesület
1992.december 15-én jegyezték be. A családok saját környeze-
tükben, kórházakban, idősek otthonában, mély szegénységben
élők között szolgálnak. Ha érdekel ezen lelkiség és csatlakoznál
hozzá, keresd Alexi Erzsébetet! Info: +36 30 325 1750



A FURGON TITKA 
- Egy vámos és a Missziós kereszt találkozása 

Missziós keresztet szállító furgon egyik sofőrjének története
Az Eucharisztikus Kongresszus szimbóluma a Missziós kereszt.
2018 márciusa óta járja a Kárpát-medence katolikus egyházme-
gyéit,  hétről  hétre másik plébániai közösség fogadja. Sofőrök
viszik egyik helyről a másikra, utazás közben egy furgon mé-
lyén lapul, és várja az újabb találkozásokat. 
Az alábbi történet néhány hete történt Kristóffal, aki most rövi-
den beszámol nekünk élményéről: „Sofőrként többféle tapaszta-
latot szereztem a Missziós kereszt szállítása során, de ez az eset,
amelyről most beszámolok, páratlan emlék: A fehér furgon döc-
cent egyet a kátyúban, majd elfordítottam a kormányt. Egy vá-
mos intett az út széléről, húzódjak félre. Ellenőrzés. Leállítot-
tam a motort és kiszálltam. Éppen Kassa felé haladtunk, hogy a
Missziós kereszt  újabb otthont kapjon egy időre.  Az említett
tölgyfa szimbólum az autó hátuljában feküdt. Csendben. Mint
általában az utak során. A szlovák ellenőr, aki gyanakvóan vizs-
gálta kívülről a furgon hatalmas zárt terét, megpróbálta kideríte-
ni, hogy mi és miért van benne. Ebből fakadóan kisebb bábeli
zűrzavar keletkezett. Szlovák, magyar és angol szavak kevered-
tek egymásba. Ekkor már a feleségem is mellettünk állt, aki tu-
dott szlovákul. A nyelvi akadályok leküzdésével lassan a vámos
számára is világossá vált, hogy mit szállítunk a csomagtérben.
Kinyittatta az ajtót. Mikor meglátta a keresztet, igencsak megle-
pődött. Olyan dolog következett, amire egyáltalán nem számí-
tottunk. Megcsókolta, megsimogatta és térdre borulva imádkoz-
ni kezdett.  A földi halandók számára egy ideig elérhetetlenné
vált. A feleségemmel döbbenten álltunk. A férfi a hosszas tiszte-
letadás után fordult csak felém, és megrendülten mondta, mi-
lyen szerencse, hogy minket állított meg. Ez nem lehet véletlen.
Lelkesedése  határtalan  volt,  végigmondatta  velem angolul  az
ereklyetartók szentjeit, és előkerült egy közös fényképe is a pá-
pával.  Megpróbálta  tiszttársait  is  odahívni,  de  ők,  akkor  ott,
nem voltak bevonhatók a körénk épült kegyelmi erőtérbe. Ez a
váratlan helyzet a vámos készséges forgalomlezárásával végző-
dött, hogy vissza tudjak hajtani az útra. Előtte még köszönetet
mondott,  elrakott  pár szórólapot és  lefényképezte  a keresztet.
Folytattuk utunkat a következő falu irányába.”        

Kristóf, a Missziós kereszt furgonjának egyik sofőrje


