
 IGELAP 
Olvasmány 
Iz 50, 4–7 

Izajás így jövendölt a Megváltóról: 
Ezt mondja az Úr Szolgája: 
„Isten, az Úr tanította nyelvemet, hogy az igével támasza lehessek a megfáradtaknak. 

Reggelenként ő teszi figyelmessé fülemet, hogy rá hallgassak, mint a tanítványok. Isten, az 
Úr nyitotta meg fülemet. S én nem álltam ellen és nem hátráltam meg. Hátamat odaadtam 
azoknak, akik vertek, arcomat meg azoknak, akik tépáztak. Nem rejtettem el arcomat azok 
elől, akik gyaláztak és leköpdöstek. Isten, az Úr megsegít, ezért nem vallok szégyent. Arco-
mat megkeményítem, mint a kőszikla, s tudom, hogy nem kell szégyenkeznem.” 

Szentlecke 
Fil 2, 6–11 

Testvéreim! Krisztus Jézus, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan 
dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette 
önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta önmagát, és engedelmes lett a halá-
lig, mégpedig a kereszthalálig. 

Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden név-
nek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és 
minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. 

Evangélium 
Lk 22, 14–23, 56 

Ahogy elvezették, megállítottak egy 
cirenei embert, Simont, aki éppen a 
mezőről tartott hazafelé. Vállára adták a 
keresztet, hogy vigye Jézus után. 

Nagy tömeg követte, asszonyok is, 
akik jajgattak és sírtak miatta. Jézus 
hozzájuk fordult és így szólt: „Jeruzsálem 
leányai, ne engem sirassatok! Inkább 
magatokat sirassátok és gyermekeite-
ket, mert jönnek majd napok, amikor azt 
fogják mondani: Boldogok a magtala-
nok, és akik nem szültek és nem szop-
tattak. Akkor majd kiáltani fogják a 
hegyeknek: »Omoljatok ránk!« És a 
domboknak: »Takarjatok el!« Mert ha a 
zöldellő fával így tesznek, mi lesz a sorsa 
a kiszáradt fának?” Két gonosztevőt is 
vittek vele, hogy kivégezzék őket. 

Amikor odaértek arra a helyre, amelyet Koponya-helynek hívtak, ott keresztre 
feszítették, s a gonosztevőket is vele, egyiküket jobbról, másikukat balról. Jézus pedig ezt 
mondta: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek.” Ruháján sorsot vetve 
megosztoztak. A nép bámészkodott, a főtanács tagjai gúnyolódtak: „Másokat megmentett 
– mondták –, most mentse meg magát, ha ő a Messiás, az Isten választottja.” 

Gúnyt űztek belőle a katonák is, odamentek, és ecettel kínálták: „Ha te vagy a zsidók ki-
rálya, szabadítsd meg magadat!” – mondták. 

Feje fölé görög, latin és héber nyelvű feliratot tettek: Ez a zsidók királya. 
Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: „Nem te vagy a Krisztus? Szabadítsd meg 

hát magadat és minket is.” 
A másik rászólt: „Nem félsz az Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi 

legalább tetteink méltó büntetését kapjuk. De ez semmi rosszat sem tett!” Aztán hozzá 
fordult: „Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz uralmadban.” 

Ezt válaszolta neki: „Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban.” 
A hatodik óra körül sötétség támadt az egész földön, s egészen a kilencedik óráig tar-

tott. A nap elsötétedett, a templom függönye középen kettéhasadt. Jézus ekkor hangosan 
felkiáltott: „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.” E szavakkal kilehelte lelkét. 

Amikor a százados a történteket látta, dicsőítette az Istent, s azt mondta: „Ez az ember 
valóban igaz volt.” Az egész kíváncsi tömeg, amely összeverődött, a történtek láttán mellét 
verte és szétoszlott. Jézus ismerősei pedig, köztük az asszonyok is, akik Galileából kísérték, 
távolabb állva nézték mindezt. 
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 Nagycsütörtökön, március 24-én 10.00 órakor tartjuk az olajszentelési 
szentmisét, 18.00 órakor pedig az utolsó vacsora emlékmiséjét. Ezt kö-
vetően 21.00 óráig virrasztás lesz a Dömötör-kápolnában. 
Nagypénteken, március 25-én egész nap gyónási lehetőséget biztosítunk 
templomunkban, 16.00 órakor keresztutat tartunk. A nagypénteki szer-
tartás 17.00 órakor kezdődik, ezt követően 20.00 óráig lesz virrasztás. 
Nagyszombaton, március 26-án a vigília-szertartást 19 órakor kezdjük a 
püspök atya vezetésével. A szentmisét körmenettel zárjuk. 
Húsvétvasárnap, március 27-én 10.00 órakor püspök atya mutat be ün-
nepi szentmisét. További szentmisék 8.30, 11.30 és 18.00 órakor.  
Húsvéthétfőn, március 28-án 10.00 és 18.00 órakor lesznek szentmisék 
templomunkban. 
A jövő hét végén nagyszombatról húsvét vasárnapra virradóra kerül sor az 
óraállításra. Ne feledkezzenek meg erről!  

 

2016. március 20. 
Virágvasárnap 
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