
Április 10-én, Virágvasárnap az Úr szenvedésének vasárnapja, 

a Passiót énekli a kórus. Kérem a Testvéreket, amennyiben az 

idő engedi, kint az oldalsó ajtónál gyülekezzünk, megáldjuk a 

szentmise elején a barkaágakat, majd a templomot alulról 

megkerülve körmenetben érkezünk be a templomba, felidézve 

Jézus ünnepélyes bevonulását Jeruzsálembe. 

Húsvéti virágokra szánt adományaikat köszönettel fogadjuk 

a sekrestyében, valamint a kihelyezett perselyben. 

       Sifter Gergő h.esperes-plébános 

Jézus a legnagyobb áldozatot hozta meg értünk: életét adta 

szeretetből. Nekünk nem feltétlenül kell életünket áldozni 

másokért. Másképpen, egyszerűbben kifejezhetjük a szeretetünket 

a hétköznapokban. Erre nézzünk néhány példát:  

Mi is a szeretet? A szeretet az nem a nagy nyilatkozatok, hanem 

az egyszerű dolgok ok nélküli cselekedetei.  

Vagyis: Kérsz egy kávét? Fáradt vagy? Miben segíthetek?  

Vagy egy telefonhívás, egy váratlan levél, egy szívből szóló 

meghívás, egy séta kettesben.  

Egymásnak minden ok és számítás nélkül megtenni dolgokat! 

Elfogadni egymást olyannak, amilyen, hallgass a szívedre és ne 

siess! Nézni egymást a szív és a lélek szemével. A kimondott szó 

hazug is lehet, de a szemeink soha nem hazudnak!  

Egyszerűen együtt lenni, nemcsak testileg, hanem lelkileg is: ez a 

szeretet!  

Miért kell várni addig, míg meghal valaki, és akkor kimondani 

azt, hogy „Szeretlek”?  

A szeretet nem bíráskodás, nem kritizálás, és nem ítélkezés. 

Képesek legyünk azt kimondani: „A te helyedben én sem tudtam 

volna jobban csinálni”  vagy irigység nélkül mondani: 

„Csodálatos, amit tettél!”  

Ez ennyire egyszerű, nem bonyolult. De ha szeretet nem lakozik 

bennünk, mindent elmulasztunk az életben!  

Akiben szeretet van, és őt is viszont szeretik, az egy kiváltság és 

annak az élete rendkívüli, annak ragyognak a szemei és a lelke 

meleget sugároz!  

A szeretetet leginkább a családi kapcsolatainkban tudjunk a 

legintenzívebben megélni: Házastársunkkal, gyermekeinkkel, 

unokáinkkal, nagyszüleinkkel.  

     Bruno Ferrero 

Gondolat: 

Kaptál most ötletet arra, hogyan tudnád kifejezni a szereteted 

mások iránt? Milyen elhatározás született meg benned? 

     forrás: internet Laudetur 

Ima 

Atyám, őrizd, óvd a bajtól azokat, akiket különösen szeretek! Úgy 

vigyázz rájuk, mint az én szívemre, melyben nevüket őrzöm! 

Tartsd tőlük távol a kísértést, és térítsd őket arra az útra, amely a 

te dicsőségedbe vezet! Ha szívüket a bánat nyomja, tedd őket 

kitartóvá! Tudjanak bízni, remélni segítő, megszentelő 

kegyelmedben. Adj nekik nyugodt éjszakát, zavartalan álmot, 

reggel pedig újra rajtuk pihenjen tetszésed. Élvezzék a föld 

örömeit, amelyeket a tiszta lelkek számára készítettél, és vezesd 

őket egyszer országodba, hogy ott egyesülve a szeretetben együtt 

dicsérhessük szent nevedet mindörökké!  

Ámen. 

A Szent Három nap liturgikus ünneplése a következőképpen 

alakul: 

Április 14-én, Nagycsütörtökön 1800 órakor kezdődik az Utolsó 

vacsora emlékmiséje, amely után oltárfosztás következik. 

Április 15., Nagypéntek szigorú böjti nap, amely háromszori 

étkezést és egyszeri jóllakást jelent. Nagypénteken 1700 órától 

keresztutat végzünk, majd ezután 1800 órakor kezdődik az 

ünnepi liturgia. A Passiót énekli a kórus, majd egyetemes 

könyörgések, kereszthódolat, szentáldozás, majd virrasztás. 

Kérem a Testvéreket, maradjunk egy kicsit csendben Jézusunk 

mellett! 

Április 16-án, Nagyszombaton 2000 órakor kezdődik Húsvét 

vigíliája: a Fény-, Ige-, Víz liturgiája, keresztségi fogadás, 

szentmise és a feltámadási körmenet. A körmenet útvonala a 

következőképpen alakul: A templom hátsó bejáratánál lemegyünk 

a főtér felé, majd az evangélikus templom előtt elhaladva a 

parkolón át az Ady Endre utcán keresztül érkezünk vissza a 

templomhoz. Kérem a Testvéreket, hogy erre az estére a viasz 

lecsöpögésétől védő, kis gallérral ellátott gyertyát vagy mécsest 

hozzanak magukkal! 

Kérem a Testvéreket, hogy – aki csak teheti – 

a SZENT HÁROMNAP 

mindegyikén vegyen részt. Így teljes Anyaszentegyházunk 

legnagyobb 

ünnepének, 

Krisztus Urunk feltámadásának megünneplése. 

        Sifter Gergő h.esperes-plébános 
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