
CSALÁDI LITURGIA NAGYHÉTRE 
(Készült a koronavírus-járvány idején 2020-ban) 

NAGYSZOMBAT 

1. Teendők 

Elő kell készíteni egy nagy gyertyát szépen feldíszítve. Ez lesz a húsvéti gyertya, amellyel húsvét 

nyolcadában ebéd előtt és az esti imádságra meggyújtjuk. Továbbá gondoskodjuk mécsesekről is, hogy 

mindenki kezében legyen majd. A keresztet vegyük ki a „sírból”, hogy üres legyen egész nap. A 

keresztre M betű alakban fehér leplet teszünk. 

2. Hajnali elmélkedés (csak a szülőknek, vagy délelőtt közösen a családdal)  

• Bevezető imádság (mindannyian mondjuk): 

Urunk Jézus Krisztus, sírban fekvésed és pokolra szállásod félelmetes titkait ünnepelve, 

kérünk, ne hagyd értelmünket saját magára a beláthatatlan mélységek szemléletében, hanem 

küldd el megvilágosító Szent Lelkedet, aki ismeri isteni és emberi életed mélységeit és minket 

is ismer. Add, hogy szent sírod titkainak személetében oly hűségesen kitartsunk, hogy veled új 

életre támadjunk, aki élsz és uralkodol, mindörökkön-örökké. Ámen. 

• Lelki olvasmány elolvasása: Isten Szentlelke a csend által szól hozzánk 

Nagypénteken a körülállók látták Jézust meghalni. Nagyszombat azonban még mélyebbre vezet, 

hiszen Jézus nemcsak a halálig, mint a fizikai megsemmisülésig vezető utat járta be velünk és értünk, 

hanem egészen odáig ment, ahová a bűnbe esett ember zuhan: leszállt az alvilágba, a seolba, ahol a 

megváltatlan lelkek sínylődnek. Ez az önkiüresítés végpontja. Azóta nincs az emberi életnek olyan 

helyzete, melyben az Isten jelen ne lenne: nem csupán a földi élet poklaiban, hanem a halál utáni 

sötétségben, magányban is velünk van, beteljesítve a zsoltár szavát: „Ha leszállnék az alvilágba, jelen 

vagy ott is.” (138. zsoltár) 

A Teremtés könyve szerint „a hetedik napra befejezte Isten a munkáját, amelyet végzett, és a hetedik 

napon megnyugodott minden munkától, amelyet végzett” (Ter 2,2). Erre a nyugalomra meghívja az 

embert is, akit saját képére alkotott. A Zsidókhoz írt levél az egész keresztény életet úgy fogja fel, mint 

arra való igyekezetet, hogy még a földi életben bejussunk az igazi, az újszövetségi szombatba, amelyet 

Jézus Krisztus szerzett meg nekünk megváltó halálával. E nagyszombati csöndnek és nyugalomnak 

benne kell lennie valamenyiünk lelkében. De mit is jelent belépni az Úr nyugalmába? Azt, hogy 

kimondjuk Istennek a végleges igent, és ezzel egyszer s mindenkorra az ő kezébe helyezzük életünk és 

halálunk, örök sorsunk, üdvösségünk gondját. Jelenti továbbá a rossz szenvedélyek, zabolázatlan 

indulatok lecsillapítását, az értelem, az akarat végleges megnyugvását Jézus Krisztusban. 

Mindenekfölött pedig a szívét, mert „nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik Istenben”, az 

örök szeretetben. 

Szent Pál írja: „Krisztussal eltemetkeztetek a halálba, és vele együtt fel is támadtatok.” (Kol 2,12) 

Mindennél inkább érvényes ez a katekumenekre, akik éppen a nagyszombati csöndben érkeznek el a 

keresztségre való felkészülés utolsó állomásához. Azonban nekünk, megkeresztelteknek is újra végig 

kell gondolnunk ezen a napon, hogy Krisztus azt kívánja tőlünk, hogy meghaljunk a világnak, a bűnnek 

és az Isten nélküli, felszínes életnek, azaz olyannyira végleges döntéssel forduljunk el mindezektől, mint 

amennyire visszafordíthatatlan folyamat a halott és elföldelt test felbomlása. 

Ugyancsak Nagyszombat titkához tartozik Szent Pál egy másik kijelentése: „Életetek Krisztussal el 

van rejtve Istenben.” (Kol 3,3) Ez utal a krisztusi ember idegenségére az Isten nélküli világban, amely 

nem érti, nem ismeri a keresztény életének meghatározó gyökerét, alapját, s egyben kifejezi, hogy az 

egyszerű, eseménytelen mindennapokban is ott van Krisztus az ő gyöngéd szeretetével. Az ilyen elrejtett 



élet részesít valamiképpen az Úr temetésének nyugalmából, s nélkülözhetetlen a keresztény hívő 

egészséges lelki fejlődéséhez. 

Az emberi szeretet két jele között rémséges és gyönyörűséges hallgatás van és próbára tevő 

jelzésnélküliség, melyet nem viselhetünk el másképp, csak a jelenbe hozó emlékezés és az új jelre való 

bizalomteli várakozás által. Krisztus két eljövetele között ilyen a szentmise, mely a szeretet emlékét 

jelenvalóvá teszi a Szentlélek teremtő ereje által, és egyben az Úr végső eljövetelét is elővételezi. A mai 

napon azonban nincs szentmise, nem hangzik fel az Evangélium sem, hanem Isten Szentlelke a csend 

által szól hozzánk. Jézus számára is volt üzenete az égből jövő csöndnek. Az Atya akkor szólt hozzá 

utoljára a földön, amikor Jézus lelke megrendült a szenvedések keserű árnyékától a templomudvaron, 

amikor Atyja nevének megdicsőülését kérte. És majd szól hozzá a most következő éjszaka a 2. zsoltár 

szavával, amely az örökkévalóság éneke az Atya és a Fiú között: „Én fiam vagy te, én ma szültelek 

téged” – és erre a szóra a sírban fekvő test megdicsőül: romolhatatlan, örökkévaló, átistenült test lesz. 

Úr Jézus Krisztus, sírban nyugvásod, az alvilágba való leszállásod titkán elmélkedve arra kérünk, 

hogy taníts meg elmerülni a két isteni ige, két prédikáció, két szentírásolvasás, két találkozás közötti 

édes-rettenetes csöndességben, mely kereszthalálod titkából ad részt nekünk. Állj mellettünk 

kegyelmeddel, hogy amikor azt tapasztaljuk, hogy Isten hallgat, csöndjét ne annak tulajdonítsuk, hogy 

elfordult tőlünk vagy megfeledkezett rólunk, hanem meg nem szűnő bizalommal higgyük, hogy isteni 

életébe akar egyre jobban belenöveszteni minket. 

 

•  Csönd, alatta elmélkedés a hallott szövegről 

• Megosztás 

• Záróének:  

 

 

 

 

3. Étkezési imádság:  

Étkezés előtt: (a kereszt felé meghajolva) 

E (előimádkozó): Krisztus engedelmes volt értünk mindhalálig, mégpedig a keresztnek 

haláláig. 

M (mindenki): Ezért fölmagasztalta őt az Isten és nevet adott neki, mely fölötte van 

minden névnek. 

Étkezés után: 

E: Temetésed és sírban nyugvásod által 

M: Ments meg, Uram, minket! 

E: Ki a poklokra leszállva megvitted az örömhírt az Ószövetség igazainak, 

M: Dicsőséges föltámadásod által minket is részesíts az új élet örömében. 

E: Dicsőség néked Krisztus! 

M: Mindörökkön örökké. Ámen. 

  



4. Esti családi liturgia (sötétedés után) 

(A kereszt az asztalon áll, rajta lepellel letakarva Jézus képe. A szobában teljes sötétség van) 

• Lucernárium 

A liturgiavezető meggyújtja a Húsvéti gyertyát, felmutatja, és egyre magasabb hangon háromszor 

énekli vagy mondja: 

E: Krisztus Világossága! 

M: Istennek legyen hála! 

 

(Ezután mindenki meggyújtja gyertyáját a Húsvéti gyertyáról. Miután letettük a Húsvéti gyertyát, ennek 

fényénél az édesapa, vagy felnőtt fia énekli vagy olvassa a Húsvéti öröméneket:)  

Immár ujjongjon a mennyben az angyalok kórusa, és ujjongjanak az Isten körül szolgáló égi 

szellemek, s mert győzelmet szerzett a nagy Király: zendüljön meg az üdvösségnek harsonája „Most 

örvendjen a föld is, sugárzásában e villámló fényeknek, és megvilágosítva az örök Király ragyogása 

által, az egész földkerekség lássa meg, hogy a sötétség már eltűnt róla. És vigadjon a mi Anyánk, az 

Egyház is, ily nagy fényesség sugaraival ékesen, s az egybegyűlt népek hangos szózatát e 

templomcsarnok visszhangozza! Méltó és igazságos, hogy a láthatatlan és mindenható Atyaistent és 

egyszülött Fiát is, a mi Urunkat, Jézus Krisztust a szívnek és elmének minden erejével s a hangnak 

szolgálatával zengeni. Ő lerótta helyettünk az örök Atyának Ádám adósságát, s az ősbűnnek adóslevelét 

letörölte szentséges vérével. Mert íme, most vannak itt a húsvéti ünnepek, midőn leöletik amaz igazi 

Bárány, kinek vére szentséges jel a hívő léleknek ajtaján. Íme, az éjszaka, melyen te, Urunk, kivezetted 

atyáinkat, Izrael fiait Egyiptomból, majd száraz lábbal a Vörös-tengeren átvitted őket. És valóban ez az 

az éjszaka, mely a bűnök sötétségét eloszlatta a tűzoszlop világossága által. Ez az az éjszaka, mely ma 

szerte az egész világon a Krisztus-hívőket a világ tévelygéseitől és a bűnök homályától elválasztván a 

kegyelemnek átadja, s a szentségbe kapcsolja őket. Íme az éjszaka, melyen széttörve a halál bilincsét 

Krisztus az alvilágból győztesen feljött. Mert mit ért volna nekünk megszületnünk, ha a megváltás nem 

ér el minket! Ó, milyen csodálatra méltó, hogy atyai jóságod így lehajlik hozzánk! Ó, mily 

fölbecsülhetetlen szerelmednek kedvezése: hogy kiváltsd a szolgát, kiszolgáltattad saját Fiadat érte! Ó, 

Ádámnak valóban szükséges vétke, mert Krisztus halála lett eltörlője annak! Ó, áldástermő vétek, 

melyhez ilyen és ily nagy Megváltó illett! Ó valóban boldog éjszaka, mely csak maga volt tudni az időt 

s az órát, melyben Krisztus az alvilágból feltámadt. Ez az az éjszaka, amelyről az Írás mondja: Amaz 

éjszaka fénylik, mint a nappal, s az éj világosság lesz majd nékem, mely gyönyörűséget áraszt. Hiszen 

ennek az éjszakának megszentelő ereje elűzi a bűnöket, lemossa a vétkeket, a bukottaknak az 

ártatlanságot, s a szomorúaknak a vidámságot visszaadja. A gyűlölséget távol űzi, egyetértést közvetít, 

s a hatalmakat meghajlásra készteti. És azért ezen a kiváltságos éjszakán, ó szent Atyánk, fogadd el 

kérünk a dicséret ez égő esteli áldozatát tőlünk, melyet a méhek szorgosságával készített gyertyának 

ünnepi felajánlásával szolgáinak keze által megad néked a szentséges Egyház Ám tudjuk immár, hogy 

mit hirdet ez a fényoszlop, melyet Istennek tiszteletére a pirosló tűz lángra gyújtott. És e láng, hogyha 

sokfelé osztjuk is, meg nem fogyatkozik a szétosztás által. Mert táplálja azt az olvadó viasz, melyet e 

drága lámpásnak anyagául a méhek királynője készített. Ó valóban boldog éjszaka, melyben egyesül a 

földivel a mennyei s az emberivel az, mi isteni. Most kérünk tehát, Urunk, téged, hogy e Gyertya, melyet 

nevednek tiszteletére megszenteltünk, hogy legyőzze ez éjnek árnyát, maradjon meg fogyhatatlan 

fényben! És elfogadván, mint jó illatú áldozatot tőlünk, add, hogy világossága az égi fényekkel olvadjon 

egybe. Fénylő lángját találja égve a hajnalcsillag: Az a hajnalcsillag, ki nem ismer alkonyt, a te Fiad, 

Jézus Krisztus, ki az alvilágból visszatérvén már derűs fénnyel felragyogott az emberi nemnek, és él és 

uralkodik mindörökkön-örökké.  

M: Ámen. 



• Keresztségi fogadás megújítása 

E: Kedves Testvéreim! A húsvét szent titka által a keresztségben mindnyájan eltemetkeztünk 

Krisztussal együtt, hogy vele együtt járjunk az élet útján. Ezért a nagyböjt negyven szent 

napjának megtartása után újítsuk meg keresztségi fogadásunkat. Ebben egykor ellene 

mondottunk a sátánnak és minden cselekedetének, és megígértük, hogy a katolikus 

Anyaszentegyházban Istennek szolgálunk. 

 

Éppen ezért most megkérdezem:  

E: Ellene mondotok-e az ördögnek?  

M: Ellene mondunk.  

E: És minden cselekedetének?  

M: Ellene mondunk.  

E: És minden csábításának?  

M: Ellene mondunk. 

 

E: Hisztek-e a mindenható Atyaistenben, a menny és a föld Teremtőjében?  

M: Hiszünk.  

E: Hisztek-e Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától 

született, meghalt és eltemették, de feltámadt a halálból, és dicsőségesen uralkodik az Atya 

jobbján?  

M: Hiszünk.  

E: Hisztek-e a Szentlélekben, a katolikus Anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a 

bűnök bocsánatában, a test feltámadásában és az örök életben?  

M: Hiszünk. 

 
• Lelki áldozás 

E: Miután megvallottuk hitünket, most imádkozzunk úgy, ahogy a mi Urunk Jézus tanította: 

M: Mi Atyánk… 

E: Vágyakozzunk Krisztus testének vételére, és lélekben áldozzunk meg. 

 

Imádkozzuk együtt: 

Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből, 

Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, 

hogy Veled élhessek. 

Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre! 

A mi Urunk, Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre! 

Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. 

Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen. 

(Néhány perc csendet tartunk) 

E: Könyörögjünk! A te szeretetednek lelkét öntsd belénk Urunk, hogy akiket a húsvéti 

szentségekkel jóllakattál, azokat atyai jóságoddal tedd szívükben is egyetértőkké. A mi Urunk 

Jézus Krisztus által. 



M: Ámen. 

E: Most ünnepi szívvel köszöntsük a Föltámadott édesanyját, a Mennynek királynéját! 

  

2. Amint megmondotta vala, 

föltámadott, alleluja! 

Imádd Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja! 

E: Örülj és örvendezz, Szűz Mária, Alleluja! 

M: Mert valóban föltámadott az Úr, Alleluja! 

 

 

 

Könyörögjünk! Istenünk, ki egyszülött Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak föltámadásával 

a világot megörvendeztetni méltóztattál, kérünk, add, hogy az ő szent Anyja, Szűz Mária 

közbenjárására az örök élet örömeit elnyerhessük. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 

 

Boldog húsvétot kívánunk egymásnak, majd átmegyünk az ünnepi asztalhoz, ami szépen föl van díszítve 

(legyen rajta gyertya, virág, barka, torma, tojás, kalács) 

 

5. Vacsora 

E: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 

M: Ámen. 

E: Könyörögjünk! Kérünk, Istenünk áldd meg ezen ajándékaidat, amelyeket szent fiad 

föltámadásának örömére magunkhoz veszünk, és add, hogy Egyszülött fiad menyegzős 

asztalának is részesei lehessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki Veled és a 

Szentlélekkel együtt él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

M: Ámen. 

Mindenki énekli: 

 
 



HÚSVÉTVASÁRNAP 

1. Reggeli elmélkedés 

• Lelki olvasmány elolvasása: Húsvét múlhatatlan ragyogása és békessége 

Látta letéve a gyolcsokat és a kendőt, amely a fején volt, nem a gyolcsok mellé helyezve, hanem 

külön egy helyen, összehajtva. 

Nem úgy tekintünk Jézus Krisztus feltámadására, mint egy múltbéli eseményre, hanem mint a 

bűnbocsánatban megnyilvánuló folytonos újjáteremtésre. Hiszen a megbocsátás olyan nagy esemény, 

hogy az életünk értelme függ tőle. Ha nem bocsát meg az, akit szeretünk, s akit megbántottunk, a létezés 

akár az öngyilkosságig menően is értelmét veszti számunkra. Húsvét lényege belső, lényegében 

láthatatlan történés, mely itt és most érint minket: Jézus szent halálának végtelen érdemeiért megnyílik 

előttünk az atyai háznak, Isten belső életének ajtaja, Jézusba kapaszkodva kiléphetünk eddigi életünk 

halotti lepleiből, s a hit által őbelé mint Főbe iktatva az anyag, az ösztönök és az egész világ fölötti 

uralomban részesülünk. 

A választható két szentlecke mindegyike ezt a tanítást mélyíti el bennünk. „Meghaltatok – olvassuk 

a kolosszei levélben –, és életetek el van rejtve Krisztussal az Istenben.” Üdvösségünk azon múlik, hogy 

mennyiben haltunk meg az Istent visszautasító világ számára, illetve mennyiben fogadjuk el és vállaljuk 

mindennapi életünkben azt az ajándékot, hogy életünk magja: személyiségünk, értelmünk, akaratunk, 

szabadságunk, szeretetre való képességünk a hit által Krisztussal Isten legbelső életébe lett beágyazva, 

s ezáltal már a feltámadás lényegét elővételezzük. „Nem tudjátok, hogy egy kevés kovász az egész tésztát 

megkeleszti? El a régi kovásszal!” – írja az Apostol az első korintusi levélben. A Húsvét előtti életből 

semmi rosszat, alantasat bele ne keverjünk Húsvét utáni életünkbe! Nem arról van szó, hogy mindjárt 

vétkezhetetlenné kell válnunk, de arról igen, hogy nem alkudhatunk meg többé rosszra való 

hajlamunkkal. Akkor valóban betölti szívünket Húsvét múlhatatlan ragyogása és békessége, mellyel a 

mai napon köszönt bennünket a Feltámadott.  

Halottaiból feltámadt Úr Jézus Krisztus, hiába keresünk Téged, az örökkön Élőt a holtak között, az 

üres sírban, a leplek alatt. Kérünk, segíts, hogy e világ nyilvánvaló ürességeinek üzenetét megértve már 

csak az odafentvalókat keressük, amelyek egyben „idebentvalók” is: a Te halálod és feltámadásod által 

újjászületett ember szívének örök húsvéti valóságai. 

• Csönd, alatta elmélkedés a hallott szövegről 

• Megosztás 

• Befejező ének: 

2. Hirdetik fényes angyalok, alleluja, alleluja, 

valóban él, föltámadott, alle, alleluja. 

 

 

 

 

 

 



2. Étkezési imádságok Húsvét napjára és nyolcadára: 

Étkezés előtt: 

E: Krisztus föltámadt, alleluja! 

M: Valóban föltámadt, alleluja! 

E: Ez az a nap, melyet az Úr szerzett nekünk, alleluja! 

M: Örvendezzünk és vigadjunk rajta, alleluja! 

E: Hálát adjatok az Úrnak, mert jó, alleluja! 

M: Mert az Ő irgalmassága örökkévaló, alleluja! 

E: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek! 

M: Miképpen kezdetben vala most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen. Alleluja! 

E: Könyörögjünk! Urunk Istenünk! Te ránk ragyogtattad a győzelem és az öröm napját és Fiad 

föltámadása által az életet visszaadtad nekünk. Áldd meg ételünket és add, hogy mindörökké 

neked éljünk, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen. 

 

Étkezés után: 

E: Örülj és örvendezz Szűz Mária, alleluja! 

M: Mert valóban föltámadott az Úr, alleluja! 

E: Könyörögjünk! Úristen, ki szent Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak föltámadásával a 

világot megörvendeztetni méltóztattál, add, kérünk, hogy az ő anyja, Szűz Mária által az örök 

élet örömeit elnyerhessük. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. 

M: Ámen. 

 

2. Délutáni vagy esti imádság 

• Bevezető ének 

(2) Hogy minden ember vigadjon. R) 

(3) Értünk halált ki szenvedett, R) 

(4) s megváltott minden lelkeket. R) 

(5) Mennek a szent nők sírjához, R) 

(6) kenetet visznek Krisztushoz. R) 

(7) Fényes szép angyalt látnak ott, R) 

(8) s hallának boldog szózatot. R) 

(9.) Ti félénk asszony-emberek, R) 

(10) Galileába menjetek! R) 

(11) Tudják meg az apostolok, R) 

(12) hogy az Úr él, s feltámadott. R) 

(13) Megjelent ő szent Anyjának, R) 



(14) kesergő szent Magdolnának. R) 

(15) Megjelent aztán Péternek, R) 

(16) megjelent majd a híveknek. R) 

(17) Húsvéti boldog lélekkel R) 

(18) dicsérjük Istent énekkel. R) 

(19) Dicsőség Szentháromságnak, R) 

(20) adjunk ma hálát Urunknak. R) 

 

• Egy tized rózsafüzér „aki halottaiból föltámadott” titokkal” 

• Záróének és Mária-antifóna: 

(2) Itt áll az Úr most köztetek: 

„Békesség, már ne féljetek! 

Én vagyok, bennem higgyetek!” alleluja. 

R) 

(3) Ezen a szent-szent ünnepen 

ujjongva csengő éneken 

Urunkat áldjuk szüntelen, 

alleluja. R) 

(4). Illő, mert ily jót tett velünk, 

átadva néki hű szívünk, 

Istennek hálát zengenünk, 

alleluja. R) 

 

(2) Amint megmondotta vala, 

föltámadott, alleluja! 

Imádd Istent, hogy lemossa bűneinket, 

alleluja! 

E: Örülj és örvendezz, Szűz Mária, 

Alleluja! 

M: Mert valóban föltámadott az Úr, 

Alleluja! 

 

 

 

E: Könyörögjünk! Istenünk, ki egyszülött Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak 

föltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, kérünk, add, hogy az ő szent Anyja, 

Szűz Mária közbenjárására az örök élet örömeit elnyerhessük. Krisztus, a mi Urunk által. 

Ámen.  


