
Egri Főegyházmegye
Ternyák Csaba érsek az egri Érseki Papnevelő Intézet kápolnájában vezeti a nagyheti 
szertartásokat.

Virágvasárnap
Április 5-én, vasárnap 10 órakor szentmise.

Nagycsütörtök
Április 9-én, csütörtök 18.30-kor szentmise lesz az utolsó vacsora emlékezetére. (A krizmaszentelési
szentmisét egy későbbi időpontra halasztja a főpásztor.)

Nagypéntek
Április 10-én, pénteken 15 órakor az Úr szenvedésének ünneplése, 20 órakor keresztút.

Nagyszombat
Április 11-én, szombaton 20 órakor húsvéti vigília szentmise.

Húsvétvasárnap
Április 12-én, vasárnap 10 órakor szentmise.
A szertartásokat a hívek élőben követhetik a Szent István Rádión, számos helyi TV-csatornán és a 
szeminárium Facebook-oldalán keresztül.

                                                                     _______________________

Szent István Rádió, Eger

Ternyák Csaba érsek az egri Érseki Papnevelő Intézet kápolnájában vezeti a nagyheti szertartásokat.
Virágvasárnap: 10 óra.
Nagycsütörtök: a krizmaszentelési szentmisét egy későbbi időpontra halasztja a főpásztor.
18.30-kor szentmise az utolsó vacsora emlékezetére.
Nagypéntek: 15 órakor az Úr szenvedésének ünneplése; 20 órakor keresztút.
Nagyszombat: 20 órakor húsvét vigíliája.
Húsvétvasárnap: 10 órakor szentmise.
Hallgatható interneten a www.szentistvanradio.hu honlapon.

                                                                    ____________________

MTVA – rendkívüli közvetítések

Április 5-én, virágvasárnap szentmisét közvetítenek 9 órától a Duna TV-n a budakalászi Szent Kereszt 
Felmagasztalása-templomból. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Kelemen László 
plébániai kormányzó.

Április 9-én, nagycsütörtökön szentmisét közvetítenek 10 órától a Duna TV-n a győri 
Nagyboldogasszony-bazilikából. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Veres András 
megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke.

Április 12-én, húsvétvasárnap szentmisét közvetítenek 11 órától a Duna TV-n a budapesti Szent 
István-bazilika Szent Jobb-kápolnájából. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Erdő Péter 
bíboros, prímás.

Április 19-én húsvét 2. vasárnapi szentmisét közvetítenek 9 órától a Duna TV-n a budapesti Árpád-
házi Szent Erzsébet-templomból. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Kampfmüller 
Sándor kórházlelkész.

http://online.szentistvanradio.hu:7000/adas
https://www.facebook.com/egriszeminarium/


Április 26-án húsvét 3. vasárnapi szentmisét közvetítenek 11 órától a Duna TV-n a budapesti 
békásmegyer-ófalui Szent József-templomból. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Szili 
András plébániai kormányzó.

                                                               _________________________

Az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció március 19-én útmutatót és március 25-én 
dekrétumot bocsátott ki az Egyház számára, melyben a nagyhét, a szent három nap és húsvét 
ünneplésének megváltozott rendjéről adnak iránymutatást. A dekrétum magyar fordítását, valamint 
a nagypénteki liturgia XI. rendkívüli könyörgését korábbi hírünkben adtuk közre, és INNEN tudják 
letölteni.

https://www.magyarkurir.hu/hazai/szent-harom-nap-es-husvet-unnepe-dekretum-es-konyorges-covid-19-jarvany-idejere
https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-harom-nap-es-husvet-unnepe-dekretum-es-konyorges-covid-19-jarvany-idejere
https://www.magyarkurir.hu/hazai/husveti-szertartasok-rendje-ujabb-liturgikus-rendelkezesek-covid-19-jarvany
https://www.magyarkurir.hu/hazai/husveti-szertartasok-rendje-ujabb-liturgikus-rendelkezesek-covid-19-jarvany

