
Mi történik a Nagyhéten?
Mi történt Jézussal, és ez hogyan van jelen  

napjaink katolikus liturgiájában?
Adatok forrása: http://talalkozas.katolikus.hu/7anagyhet.html

Jézus bevonult Jeruzsálembe szamárháton.  
A tömeg pálmaágakat lengetett, elé terítették  
felsőruháikat és azt skandálták: „Hozsánna! Áldott,  
aki jön az Úrnak nevében!”  
Itt olvasható: Mk 11,1-11

• A templomban (a pálmaág helyett) a pap barkát 
szentel (a szentelt barkát hazavihetjük).

• Ünnepi körmenet zajlik (szimbolizálva a  
jeruzsálemi bevonulást). 

Passio – Jézus szenvedéstörténetét olvassuk az  
evangéliumban (a miseruha piros, utalva Krisztus  

szenvedéseire).

VIRÁGVASÁRNAP
Jézus bevonulásának ünnepe

NAGYHÉT HÉTFŐ 
Mária, Jézus iránti szeretetből és tiszteletből nárduszolajjal keni meg Krisztus lábát 

Betániában. Jn 12,2-8 

NAGYHÉT KEDD 
Jézus megjövendöli, hogy Júdás elárulja, Péter pedig megtagadja. Máté 26,21–24 

NAGYHÉT SZERDA 
Júdás megalkuszik a zsidó főpapokkal, elárulja Jézust 30 ezüstért. Lk 22,3-6 

•  Jézus ránk hagyja „végrendeletét”: úgy szeressük 
egymást, ahogyan Ő szeretett minket, és ily  
módon legyünk mindnyájan egyek. Megmossa  
tanítványai lábát. Jn 13,1-30

•  Jézus megalapítja az Eucharistia és a papság  
szentségét.

•  Jézus a Gecsemáné kertbe megy imádkozni – ahol  
a tanítványok elalszanak. Jn 17

•  A Gecseméné kertben elfogják Jézust, és  
megkötözve elviszik a főpapokhoz. Mk 14,43-50

• Az utolsó vacsora ünneplésével kezdődik a szentmise.
• A pap megmossa 12 hívő lábát a helyi közösségből.

• Két szín alatti áldozás történik.
• „A harangok Rómába mennek” nem szólalnak meg 

sem a csengők, sem harangok, sem az orgona  
3 napig, csak a kereplő.

• Oltárfosztás történik: a szentélyből elvisznek  
minden virágot, gyertyát, az oltárterítőt összehajtják – 

arra emlékezve, hogy Jézust megfosztották ruháitól.
• Csendes éjszakai virrasztás zajlik.

NAGYCSÜTÖRTÖK
Az utolsó vacsora: Az első mise ünnepe – Jézus elfogyasztja az utolsó vacsorát  

tanítványaival. Ez volt az első szentmise, az első szentáldozás, az első papszentelés.

•  Jézust megvádolják, és elítéli őt Kajafás főpap.
•  Péter háromszor tagadja meg Jézust. Jn 18,15-27
•  Jézust Pilátushoz viszik, aki mossa kezeit és  

formálisan halálra ítéli. Lk 23,13-25
•  Jézust a Golgotán keresztre feszítik, ott van vele a  

tanítványok közül János és Jézus anyja Mária,  
valamint Mária Magdolna. Halála után sírba teszik. 
Mk 15,16-27

• Nincsen szentmise.
• Az oltár csupasz, csend van, az orgona nem szólal meg.

• Szigorú böjti nap.
• Felolvassuk Jézus szenvedéstörténetét, a Passiót.

• 10 egyetemes könyörgés a világért.
• Kereszthódolatban lélekben mindannyian a Golgotán 

vagyunk.
• Virrasztás a szentsírnál egészen a szombati liturgia 

kezdéséig.

NAGYPÉNTEK 
Jézus kínszenvedése és halálának napja

NAGYSZOMBAT 
Jézus a sírban nyugszik. Jn 19,31-42

Ami a liturgiában történik:
• Szombat éjszaka történik a vigília: virrasztást, ébrenlétet, őrséget jelent.
• Az év leghosszabb miséjét tartják, amelynek négy része van:
 1.  A feltámadás fényét ünnepeljük: megszentelik a tűz- és a húsvéti gyertyát.
 2.  Szentírási részeket olvasunk fel a templomban, ezalatt csak a gyertyák égnek, sötét van. 

Visszatérnek a harangok és Alleluját éneklünk, újra fényben úszik a templom.
 3.  A víz megszentelése (a pap ezt használja egész évben a keresztelőkön és a templomban), a felnőttek  

megkeresztelése, valamint a keresztségi fogadalom megújítása történik.
 4.  Két szín alatt áldozunk 

Feltámadási körmenetben a hívő közösség a templom falain kívül is tanúságot tesz a feltámadás öröméről.

HÚSVÉT VIGÍLIA – VASÁRNAP 
Jézust az Atya feltámasztja. Lk 24,1-9

Ami Jézussal történt Ami a liturgiában történik
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