
                      NAGYCSÜTÖRTÖK                      

  
 Jézus a szolgálati papságot és az eucharisztiát alapította meg ezen a napon.  

A lábmosással megmutatta, hogy Ő igaz király, mégis szolgaként élt ezen 
földön.  Az Eucharisztiában pedig önmagát adta, és továbbra és adja a világ 
életéért.  

Nagycsütörtöki szentmise: 
https://www.youtube.com/watch?v=KvK2S3S0vuQ 
  

OLVASMÁNY Mózes második könyvéből (Kiv12, 1-8. 11-14). Az Úr megparancsolta 
Mózesnek és az egész népnek, hogy azon napon – a pászka napján – 
vágjanak le egy fiatal, hibátlan, azaz makulátlan bárányt.  Annak a 
báránynak vérével kenjék meg az ajtó- és a szemöldökfát.  E bárány vére 
megmenti a népet, és felszabadítja azt; az Úr átvonul fölötte. 

 
VÁLASZOS ZSOLTÁR: (115, 12-13. 15-18)  7. tónus 

 
Válasz: Az áldás kelyhe, amelyet nekünk adtál, * Krisztus vérében 
részesít minket! 
 
Az Úrnak mit adhatnék,* mindazért, amit nékem adott? 
Veszem az üdvösség kelyhét, * és az Úr nevét hívom segítségül. 
 
Az áldás kelyhe, amelyet nekünk adtál, * Krisztus vérében részesít 
minket! 

 
Drága dolog az Úr színe előtt, * szentjei dicső halála. 
Szolgád vagyok, Uram, és szolgálód gyermeke, * bilincseimet széjjeltörted. 
 
Az áldás kelyhe, amelyet nekünk adtál, * Krisztus vérében részesít 
minket! 
 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1Kor11, 23-
26).Szent Pál felidézi az Eucharisztiát alapító szavakat, amelyeket Jézus 
kimondott: „ez az én testem…ez az én vérem…ezt cselekedjétek az én 
emlékezetemre.” Parancsba adta nekünk, hogy ily módon folytassuk az Ő 
üdvösségszerző művét. 

 
EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS:  Jézus mondja: † „Új parancsot adok nektek. * Szeressétek 

egymást, ahogy én szeretlek titeket.” 8. tónus 
  

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn13, 1-15). Jézus valóban Úr és Mester, ahogyan 
a tanítványok vallották. Azonban, bár Ő Úr, mégis szolgaként volt ezen a 
földön.  Ő a szolgakirály, aki azért jött, hogy szolgálata által uralkodjon, és 
így tegyen tanúságot az Atya szeretetéről és Igazságáról.  

Beszéd: 
https://www.youtube.com/watch?v=W2riKgbp8EY&list=PLa8ZG3w7JbTbS7EHtx_EhIE

VXxItJGJ6m&index=4 

     NAGYPÉNTEK                       

  
 A legnagyobb ajándék az, ha Isten ránk ragyogtatja tekintetét.  A választott nép 

áldásában ezt kérte.  Isten nem csak ránk ragyogtatta arcát, hanem közénk is jött, hogy 
közvetlenül érintsen bennünket.  Anyja, Mária volt az első, aki befogadta ezt az áldást, 
és a hitben, mindannyiunk anyja lett.  Kérjük az Ő segítségét és közbenjárását, hogy 
méltók legyünk az ő Szent Fiának, Jézusnak áldására. 

Nagypénteki szertartás: 
https://www.youtube.com/watch?v=_GW_OUvfoBQ 
 
ÉNEKEK:     Felajánlásra: 63;     Áldozásra: 74, 82.   

  
OLVASMÁNY    Izajás próféta könyvéből (Iz52, 13-53, 12). Izajás próféta olyannak ecseteli az 

eljövendő Megváltót, mint akit az emberek nem tartanak majd nagy becsben.  
Lenézik, elvetik, csúfot űznek belőle, és alkalmatlannak tűnik majd.  Az Úr mégis 
az Ő vállára teszi a terhet, – az emberek bűnét – hogy az ember általa nyerjen 
dicsőséget. 

 
VÁLASZOS ZSOLTÁR: (66, 2-3. 5. 6és 8)  5. tónus 

 
Válasz: Atyám, Istenem, * kezedbe ajánlom lelkemet. 
 
Te vagy, Uram, én reményem: †,* ne hagyj soha szégyent érnem, * igaz 
voltodban szabadíts meg engem. 
Uram, kezedbe ajánlom lelkemet, * megváltottál engem, hűséges Istenem. 
 
Atyám, Istenem, * kezedbe ajánlom lelkemet. 

 
Ellenségeimnek gúny tárgya lettem, † szomszédaimnak szégyene, barátaimnak 
félelme,  * kitérnek előlem, akik az utcán látnak. 
 Szívünkben elfelednek, mintha meghaltam volna, * olyanná lettem, mint az 
összetört edény. 
 
Atyám, Istenem, * kezedbe ajánlom lelkemet. 

 
SZENTLECKE  a zsidókhoz írt levélből (Zsid4, 14-16; 5, 7-9). Szent Pál röviden összefoglalja 

hitvallásunkat: Jézus, az élő Isten fia.  Ehhez a hitvalláshoz hűségesnek kell 
maradnunk, hiszen Isten hűséges volt az emberhez. Ő felvállalta az emberi 
sorsot, és meghalt érte.  Nekünk is engedelmesnek kell lennünk, hogy örök 
üdvösségünk legyen.  

 
EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS:   Krisztus engedelmes lett értünk mindhalálig, * mégpedig a 

kereszthalálig. Ezért Isten felmagasztalta, † és olyan nevet adott neki, * amely 
fölötte áll minden névnek. 7. tónus  

  
EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn18, 1-19, 42). Jézus átszenvedte a legfájdalmasabb 

és legkegyetlenebb emberi sorsot: az árulást. Mindenki elhagyta őt, sőt  
kétségbeesetten felkiáltott: „Istenem, miért hagytál el engem?” De tudta, hogy 
az Atya hűséges, és engedelmes maradt a halálig. 

Passió/Beszéd: 
https://www.youtube.com/watch?v=P5oxfbtoZwk&list=PLa8ZG3w7JbTbS7EHtx_E

hIEVXxItJGJ6m&index=3 
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   NAGYSZOMBAT – HÚSVÉT VIGÍLIÁJA        . 

 Már a világ teremtésekor, Isten terve az egyetemes üdvösség volt.  A 
bűnbeesés után, Isten kinyilatkoztatta magát az emberiségnek, tervét pedig 
lassan tárta fel. Végül, Jézus Krisztusban feltámadásával teljesedett be Isten 
üdvösségszerző terve. Mi mindannyian feltámadtunk a Krisztussal az örök 
életre. 

Húsvéti Vigiliai Szertartás: 
https://www.youtube.com/watch?v=UmoJF_VlmGk 

  
 
1. OLVASMÁNY Mózes első könyvéből (Ter1, 1-2,2). Az első teremtés történetben, a 

szent    szerző fontos megjegyzést tesz minden alkotás után: mégpedig, 
hogy „Isten látta, hogy ez jó”. 

 
2. OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (Iz55, 1-11). Izajás próféta közvetíti Isten 

üzenetét.  Az Úr megígéri, hogy a választott nép bővelkedni fog minden 
jóban.  Csupán annyit kér, hogy térjenek vissza hozzá, és örök szövetséget 
köt velük. 

 
3. OLVASMÁNY Báruk próféta könyvéből (Bár3,9-15. 32-4,4). A választott nép azért került 

el idegen földre, mert elhagyta a bölcsesség forrását: az Istent. Isten az, 
akinek világossága fénylik, és akinek törvénye örök.  

 
4. OLVASMÁNY Ezekiel próféta könyvéből (Ez36, 16-17a. 18-28).Izrael, Isten kiválasztott 

népe megszentségtelenítette az Úr házát.  De, Isten betartja szavát, és 
nevéhez hű marad. Ezért új szívet ad nekik, és megtisztítja őket 
bálványuktól. 

 
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt első leveléből (Róm6, 3-11). 

Mindazok, akik megkeresztelkedtek, meghaltak Jézussal; a régi embert 
eltemették.  Ha Krisztussal meghaltunk – mondja Szent Pál – akkor vele 
együtt feltámadunk az örök életre.  Krisztus legyőzte a halált és megtörte a 
gonosz hatalmát. 

 
ALLELUJA:  Alleluja. Alleluja  Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké 

megmarad. Mondja Izrael háza, hogy jó az Isten, * mivel irgalma örökké 
megmarad. Alleljua. 6. tónus 

  
 

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk16, 1-7). Az asszonyok a temetést akarják 
kiegésziteni, nem a feltámadást várják. De szándékuk őszinte és a szeretet 
vezeti őket. A feltámadt Krisztus már nem a mi világunk tartozéka, ezért 
létéről csak a természetfeletti jel tájékoztathat. Ezt kapják meg az 
asszonyok az angyali jelenésben. A lényeges mondaivaló az, hogy Jézus 
feltámadt, s győzött a halál és a bűn felett.  

Beszéd: 
https://www.youtube.com/watch?v=gEtaZp9iN68&list=PLa8ZG3w7JbT
bS7EHtx_EhIEVXxItJGJ6m&index=2 

     NAGYHÉT 

 
MAGYAROK NAGYASSZONYA EGYHÁZKÖZSÉG 

ÉGLISE NOTRE DAME DES HONGROIS – OUR LADY OF HUNGARY CHURCH 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

„Uram, bízunk benned. Taníts meg minket remélni és bízni azok helyett is, 

akiknek nincs reményük és bizalmuk! Uram, mindenekfelett szeretünk. 

Szeretnék azáltal szeretni, hogy az imádságban minden szavadra odafigyelünk 

és megújítjuk az elhatározást, hogy Szent Igéd életünk részévé tesszük. Azok 

helyett is szeretni akarunk, akik híján vannak a szeretetnek. Azzal a reménnyel 

jöttünk hozzád, hogy készségesen elfogadjuk húsvét misztériumának ajándékát 

- az új életet…” 
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