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A z ünnep a nagycsütörtök esti szentmi-
sével kezdődik, az ószövetségi szám-
lálás alapján estétől estéig veszik a 

napokat. A nagycsütörtök estétől nagypéntek 
délutánig tartó időszak az Úr szent vacsorájá-
nak emlékezete, és szenvedésének kezdete. 
Nagypéntek estétől nagyszombat estéig Jézus 
kínszenvedése és halála az emlékező ünnep-
lés tárgya. Nagyszombat estétől húsvét vasár-
nap estig tart a harmadik nap, az ünneplés 
tetőfoka.

Csend és gyász

Katolikus templomainkra nagycsütörtök esté-
től nagyszombat estig – a legmélyebb gyász 
jeleként – csend telepszik. Az utolsó vacsora 
miséjén megemlékeznek az Oltáriszentség és 
a papság szentségének alapításáról. A szent-
mise glóriájára megszólalnak a harangok, 
csengők és az orgona. Utána elnémulnak – a 

Krisztus kínszenvedésekor elhallgató apos-
tolok félelmét és a halál fölötti megrendülést 
jelképezi.

Az oltárfosztás során a pap Jézus szenve-
déseinek emlékezetére minden virágot, te-
rítőt, gyertyatartót és feszületet eltávolít az 
oltárokról, és azok így maradnak a nagyszom-
bati liturgiáig.

Jelképek és érzelmek

Nagypénteken a római katolikus egyház nem 
mutat be szentmiseáldozatot, és nem szolgál-
tat ki ünnepélyesen szentséget. A délutáni 
órák szertartása a Jézus szenvedésére való 
emlékezés. E napon a győzedelmes szenvedés 
mártírjának liturgikus színe a piros. Nagy-
péntek szigorú böjti nap a római katolikus 
egyházban. Azaz e napon 18 éves kortól 60 

éves korig csak háromszor szabad étkezni, és 
csak egyszer lehet jóllakni, húst 14 éves kortól 
nem szabad fogyasztani. 

Az egész liturgikus év csúcspontja a hús-
véti szent három nap, középpontja a nagy-
szombati vigília – a föltámadt Krisztus, aki 
győzedelmeskedett a halál fölött. A szertartás 
jelképei: a fény, a szó, azaz Isten igéje, továb-
bá a víz, és végül a kenyér meg a bor. 

Az unitárius és református gyülekezetek 
úrvacsorai közösségben ülik meg az ünnep 
első napját. A katolikus egyházban húsvét 
hajnalától megkezdődik a húsvéti idő, mely 
ötven napig, pünkösdig tart majd.

• Virágvasárnap, a 
nagyböjt zárónapján 
elkezdődött a nagyhét. 
A húsvéti szent három 
nap az egyetlen olyan 
ünnep a katolikus 
egházban, amely órá-
ról órára követi Jézus 
szenvedésének és 
feltámadásának szentí-
rási eseményeit.

M O L N Á R  M E L I N D A

Hozsannától glóriáig
A húsvétot megelőző három nap nem készület, hanem maga az ünnep




