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László 

nagyváradi megyéspüspök körlevele 

 

 

VII. / 2020 
 

 

Nr. 760/2020. 

A NAGYHÉT SZERTARTÁSAINAK ÜNNEPLÉSE JÁRVÁNY IDEJÉN 

 

Liturgikus ünnepléseink a nagyhét szertartásaiban, különleges módon pedig a  

húsvéti vigíliában csúcsosodnak ki. Jézus szenvedésének, kereszthalálának és a 

halálból való feltámadásának ünneplése megváltásunk titkához vezet el 

bennünket, ahonnan erőt és bizalmat merít a múlandóság jeleit hordozó ember. 

Amint ezt a hívek buzgóbb bekapcsolódása is jelzi, Isten és ember találkozása 

ilyenkor rendkívüli módon érint meg bennünket és minden lelkipásztor 

különleges feladatának tekinti a húsvét megünnepléséhez kapcsolódó 

szertartások előkészítését és megtartását. Ebben az esztendőben mégis egy 

egészen váratlan és eddig elképzelhetetlen helyzettel szembesülünk. A COVID-

19 okozta járvány gyors terjedése arra kényszerít bennünket, hogy az illetékes 

világi hatóságok szigorú előírásait követve, a nagyheti liturgiát, szokatlan 

módon, székesegyházunkban és plébániai templomainkban is zárt ajtók mögött, 

a hívek jelenléte nélkül végezzük el. Az elmúlt napokban is sok lelki erőt 

igényelt részünkről a hívek nélkül, zárt ajtók mögött végzett celebrálás. De 

éppen most, jobban, mint eddig bármikor, emlékeznünk kell a papszentelésben 

tett ígéretünkre: Akarod Krisztus szent titkait az eucharisztikus áldozatban és a 

szentségekben az Egyház hagyománya szerint áhítatosan és híven ünnepelni, 

Isten dicsőítésére és a keresztény nép megszentelésére? – Akarom.  Megújult 

elhatározással és erős hittel kell továbbra is bemutatnunk a szentmiseáldozatot 

az egész világért, a szenvedőkért, az orvosokért és az ápolókért, a rendkívüli 

helyzetben szolgálatot tévőkért, az elhunytakért és a gyászolókért. Isten elé kell 

vigyük ügyünket, és a szentmiséből kell erőt merítenünk a magunk és az egész 

emberiség számára. Az előttünk álló nagyhét gazdag liturgiáját így akarjuk 

előkészíteni és celebrálni az egész világ üdvéért.  Az illetékes Istentiszteleti és 

Szentségi Fegyelmi Kongregáció külön dekrétumban határozza meg idei 

nagyheti és húsvéti liturgikus ünneplésünk lehetőségeit. Alábbiakban közlöm az 

említett kongregáció 154/2020. számú dekrétumát:  
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DEKRÉTUM 

COVID-19 járvány idejére 

 

Figyelembe véve a COVID-19 okozta járvány gyors terjedését, és tekintettel 

azokra az észrevételekre, amelyek a Püspöki Konferenciáktól érkeztek, a 

Kongregáció frissítést ad azokhoz az általános elvekhez és tanácsokhoz, 

amelyeket a püspökök számára adott, 2020. március 19-én kelt dekrétuma 

tartalmazott. 

 

Mivel Húsvét dátuma nem helyezhető át, a betegségtől sújtott országokban, ott, 

ahol korlátozásokat vezettek be a személyek gyülekezésével és szabad 

mozgásával kapcsolatban, a püspökök és a papok a nép jelenléte nélkül, 

megfelelő helyen ünnepeljék a Nagyhét szertartásait, ne legyen koncelebráció, 

és hagyják el a béke jelének adását. 

 

Értesítsék a híveket a szertartások kezdésének időpontjáról, hogy lakóhelyeiken 

imádságban egyesülhessenek az ünnepléssel. Segítséget jelenhet a modern 

kommunikációs eszközök alkalmazásával történő élő közvetítés (nem 

felvételről!). Nagyon fontos, hogy minden esetben megfelelő időt szánjunk az 

imádságra, kiemelve mindenekelőtt az Imaórák Liturgiáját. 

 

A Püspöki Konferenciák és az egyes egyházmegyék is ajánljanak 

segédanyagokat a családi és a személyes imádsághoz. 

 

1 - Virágvasárnap. Urunk Jeruzsálembe való bevonulásának emlékezetét a 

templom épületén belül tartsák. A székesegyházakban alkalmazzák a 

Misekönyvben lévő II. formát, a plébániatemplomokban és az egyéb helyeken 

pedig a III. formát. 

2 - A Krizmaszentelési mise. Alkalmazkodva a különféle országokban lévő 

konkrét helyzethez, a Püspöki Konferenciák adhatnak útmutatást a 

krizmaszentelési mise későbbi dátumra történő halasztásra. 

3 - Nagycsütörtök. A Lábmosás fakultatív szertartását hagyjuk el. Az Utolsó 

vacsora emlékmiséjének végén elmarad az Oltáriszentség átvitele, és azt 

továbbra is a tabernákulumban kell őrizni. Kivételesen minden pap engedélyt 

kap arra, hogy megfelelő helyen, ezen a napon nép nélkül is misét (magánmisét) 

celebráljon. 

4 - Nagypéntek. Az egyetemes könyörgésekben a püspököknek legyen gondja 

rá, hogy külön megemlékezzenek mindazokról akik gyászolnak, a betegekről, és 

a halottakról (lásd Római Misekönyv). A Hódolat a Szent Kereszt előtt 

szertartásánál egyedül a celebráns csókolja meg a keresztet. 

5 - A húsvéti vigília szertartása. Kizárólag a székesegyházakban és a 

plébániatemplomokban ünnepeljék. A keresztség liturgiájánál, csak a keresztségi 

fogadást újítsák meg (lásd Római Misekönyv). 
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A szemináriumok, papi kollégiumok, monostorok, női szerzetesközösségek 

tartsák magukat jelen dekrétum irányelveihez. 

 

A népi vallásosság kifejezései és a körmenetek esetében, melyek gazdagítják a 

Nagyhetet és a Szent Háromnapot, a megyéspüspök jogosult dönteni arról, hogy 

áthelyezésre kerüljenek-e más megfelelő napokra, pl. szeptember 14-re és 15-re 

 

De mandato Summi Pontificis pro hoc tantum anno 2020. 

 

Az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció székhelyén, 2020. március 

25-én, Urunk születésének hírüladása főünnepén. 

 

Robert Card. Sarah 

prefektus 

+Arthur Roche  

érsek-titkár 

________________________________________________________________ 

 

Az itt közölt dekrétum értelmében, egyházmegyénk székesegyházában és 

plébániatemplomaiban a következőkhöz igazodjunk:  

 

1. A nagyheti liturgiát a templomban nép nélkül tartjuk meg. Az 

illetékes lelkipásztor mellett, a lehetőségek szerint és a civil hatóságok által adott 

aktuális előírások betartásával (igazoló papír, saját felelőségre kitöltött 

nyilatkozat) a szertartásokon legyen jelen a sekrestyés és a kántor.  

2. Nagyon szeretném, ha egyházmegyénk területén nagyhéten egységes 

időpontokban tartanánk a szertartásokat a következő beosztás szerint: 

virágvasárnap d.e. 11.00 órakor, nagycsütörtökön 18.00 órakor, nagypénteken   

15.00 órakor keresztút, 18.00 órakor nagypénteki szertartás, nagyszombaton 

20.00 órakor a húsvéti vigília. Az időpontokról értesítsük a híveinket, hogy 

otthonaikból ők is bekapcsolódhassanak a szertartásokba.   

3. A nagyheti liturgia felépítésénél mindenben kövessük a közölt 

dekrétum előírásait. Figyeljünk arra, amit a rendkívüli körülményekben el kell 

hagynunk: virágvasárnap nincs körmenet; nagycsütörtök este elmarad a 

lábmosás szertartása, az Oltáriszentség a tabernákulumban marad, nincsen 

oltárfosztás; nagypénteken csak a celebráló pap csókolja meg a keresztet; a 

vigílián pedig nincsen tűzszentelés, valamint elmarad a vízszentelés is.  

4. A nagycsütörtöki olajszentelési szentmise a szokott időben, de papok és 

hívek nélkül kerül bemutatásra a székesegyházban. Minden paptestvéremet 

kérem, az imádság által kapcsolódjon be a 10.00 órakor közvetített szentmisébe. 

5. A nagypénteki tíz egyetemes könyörgés után a mostani alkalomra közölt 

tizenegyedik könyörgést is imádkozzunk el. (ld. 1. sz. melléklet) 

6. Vidékünkön elterjedt a szentsír állítása és a szentsír nagyszombati őrzése, 

valamint a feltámadási szertartás és az ezt követő körmenet. Ebben az évben a 

rendkívüli körülmények miatt mindez elmarad, de arra kérem paptestvéreimet, a 
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vigília szertartása után, a kinyitott templomajtóban állva, monstranciával a 

kezünkben áldjuk meg a világot, ahogyan a körmenet befejezéskor szoktuk.   

7. A nagyheti szertartások idején a liturgikus előírásoknak és a helyi 

szokásoknak megfelelően harangozzunk, ezzel is jelezzük híveink felé, hogy a 

templomban a pap végzi a liturgiát!  

8. A húsvétvasárnapi szentmise időpontját mindenki maga határozza meg 

és közölje híveivel.  

9. Ahol csak lehet, biztosítsuk a szertartások élő közvetítését, lehetőséget 

adva ezáltal a hívek bekapcsolódására.  

 

Áldott ünneplést kívánok mindenkinek! 

 

⁎ ⁎ ⁎ 

 

Nr. 761/2020. 

A HÍVEK BEKAPCSOLÓDÁSA A NAGYHETI SZERTARTÁSOKBA – 

OTTHONI ÜNNEPLÉS   

 

A nagyheti liturgia megünneplésével kapcsolatosan a hívek részvételének 

lehetőségeire is fontos kitérnünk. A rendelkezésünkre álló kommunikációs 

eszközökön keresztül tájékoztatni kell híveinket, hogy a közvetített liturgiába 

való bekapcsolódás bizonyos feltételekhez kötött. A közvetített szentmisét 

megfelelő összeszedettséggel és odafigyeléssel kell követnünk: minden más 

tevékenységet tegyünk félre, gondolatainkkal, szavainkkal, testtartásunkkal 

kapcsolódjunk be a közvetítésekbe, úgy kövessük a szertartás menetét, mintha 

fizikailag is jelen lennénk. Ahol a család együtt kapcsolódik be a szertartásba, 

helyezzenek egy keresztet az asztalra, válaszoljanak a szertartást végző személy 

szavaira, kapcsolódjanak be az énekekbe és az imádságokba.  

 

Az elmúlt napokban már többször elhangzott a következő kijelentés: ebben az 

évben a húsvétot nem a templomi közösségben, hanem a családi körben fogjuk 

ünnepelni! Próbáljuk híveink felé jelezni, hogy ebben is egy nagy lehetőség 

rejlik, és igyekezzünk híveink segítségére lenni a húsvéti titok 

megünneplésében. A nagyheti liturgia otthoni követéséhez egy segédanyagot is 

összeállítottunk (ld. 2. sz. melléklet). A segédanyag egyházmegyei honlapunkon 

is megtalálható (www.varad.org). Rövid útbaigazítást tartalmaz az előírt 

szentírási részek megjelölésével, az elmondandó imádságok szövegével és az 

ünnepléssel kapcsolatos gyakorlati tanácsokkal. A gyermekek részére egy pár 

rajzot is találhatunk, amelyekkel őket is bevezethetjük az ünnep hangulatába (ld. 

3. sz. melléklet). A napi szentírási szövegek hanganyaga is megtalálható az 

egyházmegye honlapján.  

 

Kérem Paptestvéreimet, hogy az elkészített anyagot használják és juttassák el 

híveikhez, buzdítva őket arra, hogy kövessék a nagyheti liturgiát és 

kapcsolódjanak be a szent cselekményekbe. Segítsük őket ebben!  

http://www.varad.org/
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Nr. 762/2020. 

AZ ELMARADT RENDEZVÉNYEKRŐL  

 

A COVID-19 okozta járvány gyors terjedése miatt több fontos rendezvényt 

kellett lemondanunk. 2020. március 14-én a kántorok lelkinapját tartottuk 

volna, március 28-án a Rózsafüzér Társulatok találkozóját, április 4-én a 

pedagógusok lelkinapját, valamint az ifjúság számára a nagyböjti 

lelkinapokat. Elmaradt a márciusra tervezett családreferens-képzés, az 

ifjúsági pasztorációs képzés, valamint a gyermekotthonok lakóinak 

találkozója is. Bizonytalan a májusra tervezett programok megszervezése is.   

 

Mindazokat, akik számoltak ezekkel a találkozókkal, és várták a lelki töltekezés 

ezen alkalmait, bátorítani szeretnék: a minket szerető Isten biztosan megteremti 

a lehetőséget, hogy még nagyobb örömmel és hálaadással tudjunk találkozni és 

hálát adni az Ő gondviselő jóságáért. Addig is lelkiismeretesen tegyük azt, amit 

a szigorítások idején megtehetünk, hivatásunk teljesítésében legyünk kitartóak, 

és főleg bizalommal imádkozzunk egymásért.  

 

Külön kiemelném a járvány terjedése miatt elmaradt lelkipásztori 

látogatásokat. A tasnádi plébánián nem tudtam befejezni a látogatást, elmaradt 

a vasárnapi szentmise, de az első adandó alkalommal pótolni fogom. A 

tasnádszántói, a kárásztelki, a szilágycsehi és szilágysomlyói plébániák 

látogatását egy későbbi időpontra halasztom. Szeretettel és bátorítással 

üdvözlöm ezen plébániák híveit, Isten segítségét és áldását kérve 

valamennyiükre. Biztos vagyok benne, hogy Isten terve szerint hamarosan 

találkozhatunk mindannyiunk örömére és az Ő dicsőítésére.  

 

⁎ ⁎ ⁎ 

 

Nr. 763/2020. 

AZ ANYAGIAK KEZELÉSE A RENDKÍVÜLI HELYZETBEN  

 

Főtisztelendő Paptestvéreimet arra kérem, hogy e rendkívüli helyzetben 

szüneteltessenek minden olyan befektetést, munkálatot, amelyre pályázatok 

révén nem volt biztosítva az anyagi fedezet, vagy amelyre még nem kapták meg 

az ígért támogatást. A bérleményekkel kapcsolatos minden kérdésben 

szíveskedjenek hivatalunkat telefonon vagy elektronikus úton megkeresni.  

 

A jelenlegi helyzetben alkalmazottainkat próbáljuk meg csökkentett 

munkaidővel foglalkoztatni. Számukra kiállítható a hatóságok által megkövetelt 

munkahelyi igazolás. Az előírt óvintézkedéseket a templomban, a templom 

körül és a plébánián is igyekezzünk betartani.  
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Nr. 764/2020.  

A KÖRLEVELEK KÖZLÉSÉRŐL 

 

A jelenlegi helyzet miatt ezt a körlevelet is egyelőre csak elektronikus úton, az 

egyházmegyei honlapon közöljük. Utólag ezt a körlevelet is, az előbbiekkel 

együtt nyomtatott formában is megkapják a plébániák. Figyeljünk egymásra, és 

tájékoztassuk azon paptestvéreinket is, akik nem tudják elérni elektronikus úton.  

 

Mindenkinek azt kívánom, hogy Isten áldása kísérjen, a Boldogságos Szűz 

Mária, Szent László király és Boldog Szilárd püspök szüntelenül járjanak 

közben értünk!  

 

 

Nagyvárad, 2020. március 28-án.  

 

 

 

 

         †Böcskei László 

         megyéspüspök s.k. 
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1. SZ. MELLÉKLET 

 

XI. RENDKÍVÜLI KÖNYÖRGÉS A JÁRVÁNY IDEJÉN 

A járványban megbetegedettekért, az elhunytakért,  

és a szeretteiket elvesztőkért is imádkozzunk, testvérek,  

hogy megtapasztalhassa a keresztény nép: 

életünkben és halálunkban  

egyaránt mellettünk áll Krisztus,  

a Mindenség Királya. 

 

Csendben imádkoznak, majd a pap folytatja: 

Mindenható, Örök Isten,  

tekints kegyesen aggodalmunkra,  

könnyítsd meg gyermekeid terhét,  

fogadd országodba az elhunytakat  

és erősítsd meg gyenge hitünket,  

ahogy megerősítetted Szent Fiadat, Jézus Krisztust, 

aki értünk kiürítette a szenvedés kelyhét.  

Add, hogy mindig kétkedés nélkül bízzunk atyai gondviselésedben. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

H.: Ámen. 
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2. SZ. MELLÉKLET 

 

VIRÁGVASÁRNAP Jézus Jeruzsálembe történő bevonulásáról emlékezik meg a Katolikus Egyház. 

Ezzel a nappal megkezdődik a Nagyhét, amely Jézus szenvedésén és kereszthalálán keresztül 

feltámadásának ünnepére, húsvétra vezet el minket. A virágvasárnapi szentmise a bevonulásra 

emlékező körmenettel kezdődik, amelynek során a hívek pálmaágakkal és barkákkal köszöntik a 

templomba bevonuló papot és kíséretét, ahogy egykor a jeruzsálemiek is hódoltak Krisztus előtt. 

Sokan a nép közül ruhájukat terítették az útra, mások ágakat törtek a fákról, s eléje szórták: „Hozsanna 

Dávid fiának! Áldott, ki az Úr nevében jön! Hozsanna a magasságban!” (Mt 21, 8). A virágvasárnapi 

liturgia része az a körmenethez szorosan kapcsolódó szertartás, amelynek során a hívek által hozott 

barkákat a pap megáldja: „Mindenható, örök Isten, szenteld meg áldásoddal ezeket az ágakat, hogy mi, 

akik most örvendezve lépünk Krisztus Király nyomába, őáltala egykor az örök Jeruzsálembe is 

eljussunk.” Ez a vasárnap az Úr szenvedésének vasárnapja néven ismert a liturgiában és hallhatjuk 

Krisztus szenvedéstörténetét, a passiót.   

A rendkívüli körülmények miatt, ebben az évben nem ünnepelhetjük együtt Urunk Jézus 

jeruzsálemi bevonulását. Az ágak megáldása és a körmenet elmarad, a pap pedig egyedül 

mutathatja be a szent áldozatot. Csatlakozzunk hozzá imáinkkal és olvassuk/kövessük Urunk 

Jézus szenvedéstörténetét! 

AZ ÜNNEPNAPI SZENTMISE OLVASMÁNYAI   

körmenetre: Evangélium - Mt 21, 1-11 

szentmisére: Iz 50, 4-7; Fil 2, 6-11; Evangélium - Mt 26, 14-27. 66 

IMA A FIATALOKÉRT (Virágvasárnap - az ifjúság világnapja)  

Mennyei Atyánk! Vedd gondjaidba a fiatal szíveket, és ébressz bennük új életet. Add, hogy 

megízleljék azt az örömöt, amit Te ajándékozol. Éreztesd meg velük a Te szeretetedet. Tedd naggyá és 

tisztává a Te szolgálatod utáni vágyakozásukat. Tedd állhatatossá szívüket, és akaratukat szilárdítsd 

meg. Őrizd meg őket a sötétség hatalmaitól. Őrizd meg őket a világ kísértéseitől. Ajándékozd meg 

őket bátorsággal és hűséggel. Ragyogtasd fel előttük az idősebb nemzedék szolgálatán keresztül is a 

Te igazságod fényét. Adj ehhez szeretetet, bölcsességet és türelmet az idősebbeknek. Ámen 

JAVASLATOK A CSALÁD SZÁMÁRA  

1. Közösen felolvassuk, gondolatban végigjárjuk Jézus szenvedéstörténetét.  

2. A nagyhéten vállalt jócselekedeteket felírjuk egy cetlire, azokat Jézus elé terítjük, hogy a mi 

családunkba is betérjen.    

3. Az ünnepi asztalra készítenek egy kis virágcsokrot, amely Jézus bevonulására emlékeztet. 

 

 



33 

 

NAGYCSÜTÖRTÖK DÉLELŐTT olajszentelési misét szoktak tartani a püspöki 

székesegyházakban.  A szentmise alatt kerül sor a keresztelendők (katekumenek) és a betegek 

olajának, valamint a krizma megszentelésére. A püspök ilyenkor együtt szokott misézni az 

egyházmegye papságával, akik megújítják a szenteléskor tett ígéreteiket.  

A rendkívüli körülmények miatt, ebben az évben ezt a szentmisét a püspök a papok nélkül mutatja 

be a székesegyházban. A szentmisében megszenteli az olajokat, a papi ígéretek megújítására pedig a 

járvány megszűnése után kerül sor. Imádkozzunk a papokért, szerzetesekért, a kispapokért, papi- és 

szerzetesi hivatásokért. 

NAGYCSÜTÖRTÖK ESTE szentmisével emlékeznek az Utolsó Vacsorára, az Oltáriszentség és az 

egyházi rend alapítására. A jelképek ilyenkor az utolsó vacsora örömének és titkának hangulatát 

idézik: a pap fehér miseruhában van, a mise elején szól az orgona. Dicsőségre megszólalnak a 

harangok, a csengők, az orgona, majd a Dicsőség után elnémulnak nagyszombat estig. A gyász jeléül 

ezután csak a kereplők szólnak. A harangok „Rómába mennek” és megjelennek a szenvedésnek és a 

fájdalomnak jelei. Megrázó ellentét, hogy Jézust azon az estén árulják el, amelyen szeretetének 

legnagyobb jeleit adja. A szentmise utáni oltárfosztás, amikor eltávolítanak az oltárról minden díszt, 

még a terítőt is, Jézus elfogatására és szenvedéseire emlékeztet. Az Oltáriszentséget ilyenkor a 

mellékoltárhoz viszik, ami Jézus elfogatását, elhurcolását jelképezi.  

A rendkívüli körülmények miatt, ezt a szentmisét is egyszerűbb formában mutatja be a pap az üres 

templomban. Az oltáriszentséget továbbra is a tabernákulumban őrzik, elmarad az oltárfosztás.  

Az utolsó vacsora után Jézus apostolaival az Olajfák hegyére ment, ahol kérte apostolait, hogy 

imádkozzanak vele. Mi is „legalább egy órát” szeretnénk virrasztani Vele. Elkezdődik a 

nagycsütörtöki virrasztás az értünk vérrel verejtékező Jézussal. Otthonainkban, lakásainkban 

virrasszunk az Úrral!  

AZ ÜNNEPNAPI SZENTMISE OLVASMÁNYAI  

olajszentelési mise: Iz 61, 1-3a. 6a. 8b-9; Jel 1, 5-8; Lk 4, 16-21 

az utolsó vacsora miséje: Kiv 12, 1-8. 11-14; 1Kor 11, 23-26; Evangélium - Jn 13, 1-15 

HÁLAADÓ IMA A NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUSRA  

Hálát adunk neked, Urunk, Jézus Krisztus, aki az Eucharisztiában a szeretet forrásához hívsz, hogy 

testeddel és véreddel táplálj és éltess minket. Segíts, hogy áldozatod és jelenléted erejéből nagylelkűen 

forduljunk minden embertársunk felé. Add, hogy a kiengesztelődést szolgáljuk az emberek és a népek 

között: tettekkel és szavakkal hirdessük: te vagy az egyetlen Úr és minden élet forrása! Ámen.  

JAVASLATOK A CSALÁD SZÁMÁRA  

1. Jézus szeretetének jeléül megmosta apostolai lábát: mi is kifejezzük szeretetünket egymás iránt.  

2. Jézus a kenyér és a bor színében maradt közöttünk: közösen elmondjuk a fenti hálaadó imádságot.  

3. Készítünk egy listát azokkal a személyekkel, akiknek a járvány elmúltával szolgálatára lehetünk. 

4. Közösen imádkozunk azokért, akik a gyógyítás, a betegápolás által a szenvedők mellett állnak. 
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NAGYPÉNTEK az egyházi év legcsendesebb napja: Jézus elítélésének, megkínzásának, halálának és 

temetésének napja. Ezen a napon nincs szentmise. A Jézust jelképező oltár díszek nélkül, csupaszon 

áll: nincsen rajta sem kereszt, sem terítő, sem gyertya. Emlékeztethet a Golgota csupasz sziklatömbjére 

is, amelyen a megváltás áldozata megtörtént. A nagypénteki ősi szertartás már a kezdeti időktől 

kialakult és három fő részből áll: az igeliturgiából olvasmányokkal és egyetemes könyörgésekkel, a 

kereszt leleplezése és a kereszt előtti hódolatból, valamint a szentáldozás szertartásából. A szertartás 

kezdetén a pap piros miseruhában, némán vonul az oltárhoz a ministránsokkal, majd leborulnak az 

oltár előtt. A pap földre borulása: az önmagát kiüresítő, az emberrel, a földdel azonosuló Krisztust 

jeleníti meg. Az ige liturgiájában olvasunk Jézus szenvedésének titkáról, majd halljuk szenvedésének 

történetét Szent János evangéliumából. A passiót felolvassák vagy énekelve adják elő, drámai módon 

idézve fel Krisztus szenvedését, az Isten irántunk való szeretetének titkát. Ezután – lélekben a kereszt 

alatt állva – könyörgünk az Egyház tagjaiért és az egész világért. Ezután a pap a Feketevasárnapon 

(Nagyböjt 5. vasárnapján) letakart feszületről leveszi a leplet és kezdetét veszi a kereszthódolat. A 

szertartás a Miatyánk elimádkozása után az áldozással fejeződik be. 

A rendkívüli helyzet miatt ezt a megrázó szertartást is a pap zárt templomban ünnepeli meg 

egységben híveivel, akik otthonaikban vele együtt imádkoznak. A szertartás egyszerűsített formában 

történik: a passiót olvassák, az egyetemes könyörgésekben egy, az alkalomhoz illő könyörgést 

mondanak, a kereszthódolat elmarad, csak a pap borul le a megfeszített Isten Fia előtt. A 

vidékünkön szokásos szentsír állítás és annak őrzése is ebben az évben elmarad. 

AZ ÜNNEPNAPI SZERTARTÁS OLVASMÁNYAI  

Iz 52, 13-53, 12; Zsid 4, 14-16; 5, 7-9; Evangélium - Jn 18, 1-19, 42 

RENDKÍVÜLI KÖNYÖRGÉS A JÁRVÁNY IDEJÉN  

A járványban megbetegedettekért, az elhunytakért, és a szeretteiket elvesztőkért imádkozzunk, hogy 

megtapasztalhassa a keresztény nép: életünkben és halálunkban egyaránt mellettünk áll Krisztus, a 

Mindenség Királya. Mindenható, örök Isten, tekints kegyesen aggodalmunkra, könnyítsd meg 

gyermekeid terhét, fogadd országodba az elhunytakat és erősítsd meg gyenge hitünket, ahogy 

megerősítetted Szent Fiadat, Jézus Krisztust, aki értünk kiürítette a szenvedés kelyhét. Add, hogy 

mindig kétkedés nélkül bízzunk atyai gondviselésedben. Ámen. 

JAVASLATOK A CSALÁD SZÁMÁRA  

1. A szoba közepén álló asztalra kihelyezzük a feszületet. 

2. Közösen végig elmélkedjük a keresztút 14 állomását. 

3. Imádkozunk elhunyt családtagjainkért, a járvány sújtotta családokért, a járványban elhunytakért. 
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NAGYSZOMBATON az Egyház Krisztus szenvedéséről és haláláról elmélkedik, betölti lakásainkat, 
családjainkat és szívünket a csend, amely segít Krisztus szeretetének titkában elmélyedni. A húsvéti 
vigília sötétben kezdődik, abban a sötétben, amely a világra borult Krisztus halála után.  A vigília 
szertartása négy, jól elkülönülő lényegi részből áll: a fény liturgiájából, az igeliturgiából, a 
vízszentelésből és az áldozati liturgiából. A megszentelt tűzzel a pap meggyújtja a húsvéti gyertyát, 
amely Jézust jelképezi, a tömjénszegek pedig Jézus halálos sebeit jelzik.  A pap elindul a fénnyel a 
sötét templomba, s három lépésben szétosztja Krisztus világosságát a híveknek, akik a húsvéti 
gyertyáról meggyújtják saját gyertyáikat. Ezt az örömet halljuk és látjuk: „Krisztus világossága”, erre 
válaszolunk: „Istennek legyen hála.” Ezután fölhangzik az Exultet, a húsvéti örömének. Az igeliturgia 
végig vezet az üdvösségtörténet nagy állomásain, egészen az Újszövetségig. Ekkor felhangzik a 
Glória, Isten dicsőítése és „visszatérnek a harangok”. A szentleckét követően az ünnepélyes alleluja 
Isten népének ujjongó örömét fejezi ki. Jézus feltámadását, az igazi örömhírt hirdeti az evangélium. A 
szentbeszéd után a pap megáldja a vizet, a hívek megújítják keresztségi fogadalmukat, majd az Egyház 
meghinti őket a megáldott vízzel. A szentmise az egyetemes könyörgésekkel folytatódik.  
A rendkívüli körülmények miatt a húsvéti vigíliát is hívek nélkül ünnepli a pap. Az egyszerűsített 
forma ellenére, ez az ünneplés a liturgiának a csúcsa marad. Az ünneplés kezdetén a pap 
meggyújtja a húsvéti gyertyát és elénekli a húsvéti öröméneket. A vízszentelés elmarad, de 
bizalommal újítjuk meg keresztségi fogadalmainkat. Ebben az évben nem tarthatunk körmenetet, de 
a feltámadás örömét annál nagyobb hittel osszuk meg egymással a családban. A szokásos húsvéti 
ételszentelést a közösen elmondott hálaadó imánk helyettesítse. 

AZ ÜNNEPNAPI SZENTMISE OLVASMÁNYAI  

Ter 1, 1-2, 2; Ter 22, 1-18; Kiv 14, 15-15, 1; Iz 54, 4a. 5-14; Iz 55, 1-11; Bár 3, 9-15. 32-4, 4;  

Ez 36, 16-17a. 18-28; Róm 6, 3-11; Evangélium - Mt 28, 1-10 

IMÁDSÁG  
Istenünk, te ezt a szent húsvéti éjszakát Urunk feltámadásának fényével beragyogod. Kérünk, éleszd 
föl Egyházadban az istengyermekség lelkét, hogy akik testben és lélekben megújultak, tiszta szívvel 
szolgáljanak neked. Ámen. 

JAVASLATOK A CSALÁD SZÁMÁRA  
1. A kereszt mellé égő gyertyát teszünk, és 3x ismételjük: Krisztus világossága! Istennek legyen hála!  
2. Égő gyertyával a kezünkben elmondjuk a hitvallást. 
3. Égő gyertyát teszünk az ablakba, jelezve a feltámadásba vetett hitünket. 
 

 

HÚSVÉTVASÁRNAP  

AZ ÜNNEPNAPI SZENTMISE OLVASMÁNYAI  

ApCsel 10, 34a. 37-43; Kol 3, 1-4; Evangélium - Jn 20, 1-9 

IMÁDSÁG  
Istenünk, a mai napon egyszülött Fiad által legyőzted a halált, és kitártad előttünk az örökkévalóság 
kapuját. Krisztus Urunk feltámadását ünnepelve kérünk, teremts újjá minket Szentlelked erejével, 
hogy új életre támadjunk. Ámen. 

JAVASLATOK A CSALÁD SZÁMÁRA  
1. Imádkozunk a járvány megszűnéséért, a hitben való megerősödésért, a teremtett világért.  
2. Felhívjuk, bátorító üzenetet küldünk azoknak, akik egyedül ünnepelnek. 
3. A húsvéti időben így köszöntjük egymást: Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! 
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3. SZ. MELLÉKLET 

 

 

 
 

 

 

 



37 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



39 

 

 


