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Urunk szenvedésének vasárnapja, A év 

Virágvasárnap, Körmend, 2020. április 5. 

Megkezdődik a Nagyhét, az év legszentebb ideje. 

Nagycsütörtökön a mi Urunk Jézus Krisztus Utolsó Vacsorájára emlékezünk, amikor alá-

zattal megmosta tanítványai lábát és Önmagát adta nekünk az Oltáriszentség-

ben, a kenyeret testévé, a bort vérévé változtatva. Megemlékezünk az Olajfák 

hegyén értünk vérrel verejtékező Úr Jézusról, elfogásáról és szenvedéséről. 

A Nagypéntek Jézus elítélésének, keresztútjának és megváltói halálának emlékezete. 

A szentsír a plébániatemplomban déli 12 órától látogatható a kápolnában. 

Nagypéntek szigorú böjti nap. Hústilalom van, 18 éves kortól csak háromszor 

lehet étkezni, és abból csak egyszer lehet jóllakni. Jézus szenvedésére emlé-

kezve vállaljuk a lemondást és a böjtöt. 

Nagyszombaton este kezdődik a Feltámadás ünneplése. Jézus Krisztus legyőzte a halált, 

feltámadva él. Ez Húsvét öröme és reménye. A mi reményünk Jézus Krisztus, aki 

minket is életre kelt, és mindig ad lehetőséget a megújulásra, az újrakezdésre. 

A Szent Három Napot a szokásos rend szerint ünnepeljük a plébániatemplomban. 

Megjegyzés: Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelkezése: „A temp-

lomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért 

templomainkat nem zárjuk be. Mégis felelősen és körültekintően kell eljárni, 

ezért a nyilvános liturgia 2020. március 22., nagyböjt 4. vasárnapjától a 

templomokban szünetel.” „A híveket arra bátorítjuk, hogy otthonról kapcso-

lódjanak be a szent cselekménybe, ezzel is kifejezve, hogy minden szentmisé-

ben az egész Egyház egyesül Krisztus áldozatával (KEK 1369.).” A határozat 

zárógondolata: „A saját és mások életére vigyáznunk kell. Imáinkkal és pél-

dánkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban.” 

Mindennap 3 órakor megszólal a harang, hogy ne felejtsük el az Úr a mi orvosunk 

és reményünk. Imádkozzunk a járvány idején a betegekért, az orvosokért, 

ápolókért, mindenkiért és önmagunkért is! Kérjük az Urat irgalmazzon ne-

künk, és adja meg, hogy minden ember felismerje vissza kell térnie minden-

kinek az Istenhez hitben és szeretetben! 


