nap
Jézus idejében

Ma

Jézus bevonulása Jeruzsálembe

pálmaágak, nálunk barka szentelés és ezzel
körmenet

Virágvasárnap

elhangzik a passió Jézus szenvedéstörténete
Nagycsütörtök
lábmosás

lábmosás, székesegyházban a püspök maga
végzi. Példaadás, hogyan kell egymást alázatos
szívvel szolgálni.

Utolsó vacsora, Oltári szentség alapítása

Minden szentmisében emlékezünk rá.
Glória éneklése közben megszólalnak a csengők
a harangok és az orgona, azután elnémulnak, a
mély gyász jeléül csak kereplőt használnak.

az első papszentelés: Ezt cselekedjétek az én
emlékezetemre. Ezekkel a szavakkal
hatalmat adott nekik.

A püspöki székhelyen nagycsütörtök délelőtt a
püspök együtt misézik papjaival és a szentmise
keretében olajat szentel( krizmát,
keresztelendők olaját és a betegek
olajátbetegek olaját) amelyet azután kiosztanak
az egyházmegye plébániáinak.

az ősegyházban ezen a napon fogadták vissza
a bűnbánókat
Jézus a Getszemáni kertben imádkozott,
majd vért izzadott és megkezdte értünk
kínszenvedését. Júdás csókkal árulta el, a
főpap házában bíróság elé állították,
megalázták, a tanítványok szétszaladtak,
Péter háromszor tagadta meg

Megfosztják az oltárt minden díszétől, az
oltáriszentséget mellékoltáron őrzik.

Nagypéntek

Délután 3 órakkor halt meg Jézus a kereszten nincs szentmise a szertartást a délutáni órákban
tartják

elhangzik a passió, Szent János Evangélista
szerint.
Ünnepélyes könyörgések, majd valamennyi
emberért imádkozunk, ezt követi a hódolat a
kereszt előtt, ezután elimádkozzuk a
miatyánkot, majd az áldozás következik.
Nagyszombat, húsvét vigiliája
szertartás általában a sötétség beálta után
kezdődik egy szép fényünnepséggel= Templom
bejárátánál a pap megszenteli a tüzet, melyről
meggyújtják a húsvéti gyertyát. A
gyertysebét.án öt tömjéncsomó jelképezi az úr
Jézus öt szent sebét. A megszenteltelt és
megáldot hsvéti gyertyáról meggyújtják a hívek
gyertyáit, ünnepélyesen vonulnak be a
templomba. Krisztus világossága beragyogja ezt
az éjszakát.
Igeliturgiával folytatódik a szertartás, Isten nagy
tetteiről szóló szentírási olvasmányok
hangzanak el.
A glória éneklése során újra megszólalnak a
csengők harangok és az orgona.
Ahol ma nincs ilyenkor keresztelés a hívek
megújítják keresztségi fogadalmukat. Valamint a
Az egyház régebben ezen a napon keresztelt. keresztelőkút megáldása.
Ezután a szentmise a megszokott módon
folytatódik.
A szentmise után feltámadási körmenetet
tartunk az oltáriszentséggel, a húvéti gyertyával,
és a feltámadt Krisztus szoborral.

