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                                                                                                                                     Húsvét – Jézus Krisztus Feltámadása 

                                                                                            

                                                                                                                                         „miért keresitek az élőt a halottak között. Nincs itt. Feltámadt!” (Lk. 24, 5-6) 

 

                                                                                                                                                   Nem szerencsés, hogy legnagyobb ünnepünket ezzel a szóval jelöljük: Húsvét 

(húsvét = a hús vétele). Ugyanis nem arra emlékezünk, nem azt ünnepeljük, hogy 

mostantól már nem kell böjtölni, szabad húst enni, hanem azt, hogy Jézus Krisztus 

szenvedésével, halálával és a feltámadásával megszabadított bennünket.                                
  

 Elvégeztetett! Beteljesedett! Ez Jézus utolsó szava a kereszten, amellyel 

tudomásunkra hozza, kinyilatkoztatja számunkra, hogy a megváltói mű elkészült. 

Amire az emberiség évezredek óta várt, amiről a próféták jövendöltek: a gonosz 

legyőzése, a bűn és halál fölött aratott diadal, vagyis a megváltás megtörtént. 

 

Igen, már nagypénteken megtörtént az, ami csak húsvét vasárnap vált láthatóvá és 

tapasztalhatóvá. Hogy a halál után nem a nihil, nem a semmi következik, hanem 

az igazi létezés, az örök élet. Ezt az életet kínálja fel Jézus mindannyiunk 

számára.           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

                                                                                                                                                                                    Hidd el! Fogadd el! 

„meghalván az Élet, a halálon Úr lett…” (SzVU: 86) 
 

                                                                                                                                                                                   Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! 
 

                                                                                                                                               Az örök élet bizonyossága és az ebből fakadó igazi belső öröm szülessen meg    

mindannyiunk szívében! 

                                                                                                                                                                                                                                          Áldott ünnepet kívánok! 

                                                                                                                                                                                                                                                                    Pali atya 
  

 

 

Húsvéti ünnepkör liturgikus rendje 

 

  2015. április 2.  Nagycsütörtök 

 16.30 Esti mise az utolsó vacsora emlékére 

            április 3. Nagypéntek 

 16.30 Az Úr szenvedésének ünneplése 

 - Igeliturgia 

 - Kereszthódolat 

 - Áldozási szertartás 

           április 4. Nagyszombat 

                            19.30 Húsvéti vigília szertartása (húsvétéjjeli mise) 

 

           április 5. Húsvétvasárnap 

 9.45 Ünnepi szentmise 

           április 6. Húsvéthétfő 

 9.45 Szentmise 

           április 12. Az Isteni Irgalmasság vasárnapja 

  9.45 Szentmise 

           április 26. Jó pásztor vasárnapja 

 9.45 Szentmise 

           május 17. Urunk mennybemenetele 

 10.00 Szentmise 

           május 24. Pünkösdvasárnap 

 9.45 Szentmise 

           május 31. Elsőáldozás 

 10.15 Szentmise 

                  

               

                 

                         

         

 

 

A hétköznapi szentmise, illetve szentségimádás előtt és után 

szentgyónásra van lehetőség. 

 

 
Nagybörzsönyi Hírharang 

 

A Nagybörzsönyi Római Katolikus Egyházközség időszakosan 

megjelenő hírlevele. 

Nagybörzsöny Katolikus Plébánia 

2634 Nagybörzsöny József A. u. 1. 

Lelkipásztor: Izrael Pál atya 

tel: +36 30 4910611 http://nagyborzsony-katolikus-egyhaz.webnode.hu/  

              Számlaszámunk:    63800049-10000386-00000000 
 

http://nagyborzsony-katolikus-egyhaz.webnode.hu/
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Szent  Magdolna  elmene , ama reggel  sírva 

          S az  Úr Jézust nem  lelé a kinyílott sírban.     

Erre, arra sírva  jár,nincsen nyugovása       

Elvesztette Jézusát , nincs vígasztalása       

Hol lelem föl Jézusom, akit elvesztettem ?        

Merre menjek , én szegény, keserűségemben? 

Erdőkön és hegyeken  kiáltozom érted, 

                                         

Halmokon  és völgyeken csak tégedet kérlek. 

Tengerekre indulok ,ösvényekre szállok,         

Tenger mélye mit nekem , ha nyomodban járok. 

Újra a szent városon ,mindig egy a járatom ,    

Jézus, Jézus merre  vagy? Szüntelen kiáltom. 

 

Jókai Anna: 

Ima – virágvasárnap alkonyán 

Istenem.  

Az az alkony.  

A földbe döngölt örökzöldek.  

A már üres úton horpadt pléhdobozok 

zörögnek.  

Hasadt nejlonzacskók a bokrokon fennakadva.  

Köpésbe ragadt csikkek a taposott fűben.  

Istenem.  

Ez a piszkos alkony  

a hamis csillogású nappal után –  

Mert semmi sem volt a híg fényben valódi:  

sem a csődület, sem az ujjongás,  

sem az integető pálmaágak  

sem a fejhangon intonált hozsanna.  

Egy álságos jelenet mozgatott bábjai voltunk.  

Nem itt dőlt el a sorsunk.  

Istenem.  

Alkony van.  

Kivérzett eufória.  

A tömeg berekedt.  

Vedel, zabál:  

Vacsorál.  

A Tévé elé ül.  

Új üvöltésre készül.  

A „feszítsd meg” élvezetesebb.  

A kereszthalál érdekesebb.  

Istenem.  

A nagypéntek a valóság.  

Nem csap be engem.  

A virágvasárnap illúzióját  

engedd elfelednem. 
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    Március 21. Húsvéti készülődés a plébánián                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                  

    Húsvétváró foglalkozás gyerekeknek a plébánián. 

    Március 21-én – régi hagyományt idézve -  kalács,  

    habos kakaó mellett készültek a gyerekek a Feltámadás ünnepére.   

    Elmélyülten kísérték figyelemmel Urunk kínszenvedéséről,  

    feltámadásáról szóló animációs film vetítését.  

    Kézműves foglalkozás keretében, pedagógusaink segítségével  

    húsvéti ajándékokat is készítettek.    

    Legközelebb április végén találkozunk  a plébánián,  

    Anyák napjára készülünk.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                      Merre láttad Őt , felelj ,fényes  nap az égen ?                             

Te  tudod tán , merre jár az én  fényességem .       

Három - király csillaga mutass nékem utat ,         

Mert  amíg fel nem lelem ,szívem meg nem nyughat.            

Volna bár vállamon szárnyam ,mint a sasnak,         

Édes Jézus, utánad  szállnék a magasnak .     

Levették a keresztről,eltemették sírba ,             

Ah , de üres már a sír , elgördült a szikla .        

Mégis újra visszahív  sírjához a lélek,  

  

                                                                                                                             Hátha mégis visszajő? Oda  visszatérek .    

                                                                                                                                                             S míg  a kertészt  keresem s " Uram hol van " kérdezem ? 

                                                                                                                                       Ő megszólít ?  "Mária! " S megroskad  a térdem.   

                                                                                                                                                  Ó háromszor boldog én !Uram megismertem ,   

                                                                                                                                                  Mennyei szent szeretet elárasztja lelkem .    

                                                                                                                                                             Jézust látni szüntelen ? Semmi sincs ily édes,   

                                                                                                                                                  Nincs boldogság fogható  lelkem öröméhez .   

                                                                                                                                                  Hogyha enyém Jézusom ,enyém lesz  az élet,   

                                                                                                                                                  Engedj , Uram, örökké egyesülni véled ! 
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                                         2014 évi pénztári forgalom 

 
 

 

Húsvét az azt megelőző időszak, Jézus sivatagi böjtjének emlékére tartott 

negyvennapos nagyböjt lezárulását jelzi. A katolikus kereszténységben böjtnek 

nevezett, valójában „húshagyó” táplálkozási időszak után ezen a napon szabad 

először húst enni. (Erre utal a magyar húsvét szó is: a hús magunkhoz vételének 

első napja.) A böjt utolsó hetének neve: „nagyhét”, a húsvét utáni hét húsvét 

hete, egyes magyar vidékeken „fehérhét” – fehérvasárnapig tart. 

A nyugati kereszténység húsvétvasárnapja mindig március 22.-tól április 25-ig 

változik. A következő nap, húsvéthétfő a legtöbb keresztény hagyományú 

államban hivatalos ünnep. 

 

Virágvasárnap szerepe, hogy bevezesse a szent háromnap liturgiáját. 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, 

meghatározott rendben, minden évben másikat. 

Nagycsütörtök az utolsó vacsora emléknapja, az Eucharisztia (oltáriszentség) 

alapításának ünnepe. Ilyenkor a székesegyházakat kivéve minden templomban 

csak egy mise van, az esti órákban. Tilos bármilyen más mise. 

Nagypéntek - ezen a napon nincs mise. Téves és kerülendő kifejezés a „csonka 

mise”. Nagypénteken Igeliturgia van, áldoztatással. A pap a szertartást piros 

vagy lila öltözékben végzi. A papság és a segítők teljes csendben vonulnak be a 

templomba, s az üres oltárszekrény (tabernákulum) előtt leborulnak. Ezt követi 

az Igeliturgia: Isten szenvedő szolgájáról szól az olvasmány, a szentlecke, 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 áldás, nincs elbocsátás. 

Nagyszombat - Ezen a napon napközben semmilyen szertartás nincs, a 

„nagyszombati liturgia” kifejezés téves. A katolikus időszámításban (ősi zsidó 

hagyományokra alapozva) szombat este a sötétedés után már vasárnap van, 

ezért a szombat esti misét vasárnap vigíliájának nevezik. Húsvét vigíliája az év 

legszebb, de legbonyolultabb szertartása. A pap az öt részből álló szertartást 

fehér öltözékben végzi. 

Húsvétvasárnap - Délelőtt ünnepi szentmisét tartanak. A húsvét ünnepe akkora 

ünnep az egyházban, hogy nem egy napon keresztül, hanem nyolc napon 

keresztül ünnepelik. Utána még pünkösdig húsvéti idő van.                                                                        

forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%BAsv%C3%A9t 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Sivatag
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6jt
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyb%C3%B6jt
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyh%C3%A9t
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rcius_22.
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prilis_25.
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%BAsv%C3%A9th%C3%A9tf%C5%91
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81llam
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vir%C3%A1gvas%C3%A1rnap
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1t%C3%A9_evang%C3%A9lista
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rk_evang%C3%A9lista
http://hu.wikipedia.org/wiki/Luk%C3%A1cs_evang%C3%A9lista
http://hu.wikipedia.org/wiki/Evang%C3%A9lium
http://hu.wikipedia.org/wiki/Passi%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Az_utols%C3%B3_vacsora
http://hu.wikipedia.org/wiki/Eucharisztia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kesegyh%C3%A1z
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%BAsv%C3%A9t
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          Tiszteletdíjak :  

Papi :               330.000- 

Kántor:            156.000-      

Sekrestyés :     165.000-   

Utiköltség té    165.000- 

Étkezési hozzájár: 110.000-        

Költség megosztás 

Letkés  Egyh.közs : 100.000- 

 


