
 

Jövő vasárnap lesz az Isteni Irgalmasság vasárnapja. Ezért a hét során ott-
honainkban imádkozzuk tovább a kilenced napi szakaszait, azon a napon pedig 
imádkozzuk el valamennyien az Isten Irgalmasság rózsafüzérét! Az imakilenced 
végzéséhez hanganyagot találnak honlapunkon. 

Mivel a kórházkápolna Isten irgalmasságának titulusát viseli, ezért – a kórház 
vezetőségének kérésére – búcsúi szentmisét mutat be Nyisztor Krisztián atya 
délután 4 órakor. Továbbra sincs lehetőség arra, hogy hívek is részt vegyenek 
szentmisén a kórház kápolnájában, de ha csak tudunk, lélekben kapcsolódjunk 
bele a közös imába. Utólag akár a felvételen keresztül is! 

Altemplomunk az ünnepek elmúltával, minden vasárnap 7-12 óráig tart 
nyitva.  

Szeretettel kérjük a Testvéreket, ne feledkezzenek meg személyi jövede-
lemadójuk kétszer 1%-ának felajánlásáról. Az első százalékot kérjük, hogy 
katolikus egyházunknak ajánlják fel (technikai szám:0011), a második száza-
léknál pedig szeretettel ajánljuk a Testvérek figyelmébe plébániai alapítvá-
nyunkat- Neve: Mindszenty Emléktemplom Plébániai Alapítvány, címe: 8900 
Zalaegerszeg, Átalszegett utca 100., adószáma: 19272629-1-20. Előre is kö-
szönjük támogatásukat! 

 

 

SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVE PLÉBÁNIA – 8900 Zalaegerszeg, Átalszegett utca 100. • Telefon: 
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Plébániai Hírlevél  
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Üres sír és üres templom tanúságtétele 
 

Amikor Jézus azt mondta a kereszten: „beteljesedett” /Jn 19,30/, akkor 
az az érzésem támadt, hogy na, ez igen, ez megváltó tett volt a javából, 
megtett értünk mindent. Beteljesedett, vagyis összeállt minden abból, amit 
a Teremtés könyvében már „ősevangéliumként” megfogalmaztak (Ter 3,15), 
amit a próféták megjövendöltek, amiért a megtestesülés megtörtént, amiről 
szóltak a tanításai, amiért csodákat vitt végbe. Vagyis minden elérte végső 
célját, csúcsát. Beteljesedett, teljessé vált. És nem is maradt volna bennünk 
hiányérzet. Megváltó kereszthalála megtörtént. Pont! És, mint a hegymászó, 
miután a hegy csúcsán körbenézett, megelégedve bandukol le a hegyről, mi 
is fordultunk volna meg a Golgota csúcsáról, mint aki jól végezte dolgát. 
Hiszen a teljesség érzése volt bennünk. 

Jézus eltemetésének procedúrái már csak a katarzis utáni záró akkordok. 
Mielőtt leengednék a történelem színpadának nagy függönyét, még lezárják 



a történetet. Követ hengerítenek a sír bejáratához. Lepecsételik. Dráma, 
úgyhogy a taps elmarad, de szépen kivonulunk. 

De nagypéntek után az a bizonyos Harmadnap mindent felkavar, mert 
angyalok zengik, hogy a sír üres, asszonyok viszik a hírt, hogy a sír üres, az 
apostolok saját szemükkel akarják látni, hogy a sír tényleg üres. 

Az üresség azonban mindig hiányérzettel párosul. Lehet azt mondani 
manapság, valamire, ami üres vagy csupasz, hogy „letisztult formavilág”, de 
az ami üres, azt ki akarjuk tölteni. Akár a fantáziánkra bízzák, hogy képzel-
jünk el mi valami díszt, mert az üresség erre is lehetőséget kínál. Vagy ép-
penséggel konkrét lépésekkel oldjuk fel az üresség miatt kialakult vákuum 
helyzetet és alkossunk, tegyünk valamit. Az aktivizmus, a produktum gyártá-
sának kényszeredettsége ma is be tud szippantani bennünket: mindig kell 
egyel több kacat a polcra, kép a falra, ilyen-olyan kütyü, és mütyürök töm-
kelegével vesszük körül magunkat, mert zavaró, ha valami „olyan üres”. 

A világ számára azonban a legzavaróbb valóság az, hogy Jézus sírja is 
üres. Ezért is van az, hogy időről időre próbálják kitölteni valamivel: elméle-
teket gyártottak és azzal próbálják megtölteni a sírt, hogy miként mehetett 
végbe olyan gyorsan Jézus holttestének lebomlása. Vagy az a „szóbeszéd”, 
hogy „tanítványai ellopták” /Mt 28,15/. Ha mással nem, akkor azzal, hogy az 
egész csak csalás, mert Jézus meg sem halt. Tetszhalott volt… Dan Brown és 
a hozzá hasonló stílusban publikálók íncsiklandozó, szaftos, fantáziadús és 
történelmi tényfeltáró regény titulust igénylő irományok tucatjait készíthe-
tik el, írhatnak pápákról, papokról, Vatikánról bármit, a tény, az tény: a sír 
üres! A kitalált eszmefuttatásokkal akár könyvtárakat is megtölthetnek, de 
azt a sírt nem tudják betömni. 

Ezért a sír bennünk, mai hívőkben ne hiányérzetet keltsen, hanem hitün-
ket erősítse! Ma, amikor templomaink szentmisék alatt üresek, akkor jusson 
eszünkbe, hogy az üres sír és az üres templom is ugyanarról a Jézusról ta-
núskodik. „Péter, János fussatok, üres a sír, nincsen ott”, ma inkább úgy 
szólna ez az ének: Péter, János fussatok, üres a templom és Jézus mégis OTT 
VAN! A katolikus templom üresen is  templom,  mert  mindig  Jézus  jelen-
létének, a velünk lakozó Istennek a tanúja.  

Bizonyos értelemben könnyebb hűségesnek lenni egy halott Jézushoz, 
mint hinni abban, hogy „Krisztus feltámadott”, Krisztus él, és ehhez a feltá-
madt úrhoz hűségesnek lenni. Próbáljuk meg életünkkel, tetteinkkel bizo-
nyítani hűségünket, hogy Jézus él, mert a sír üres. Jézus él, noha a templom 
most sokszor üres, Jézus él, noha a fájdalom miatt a szívünk sokszor üres! A 
templomból mi hiányzunk, a sírból és gyakran a szívünkből: Jézus. 

 „Jézus Krisztus feltámadt! Jézus Krisztus él!” 
Áldott Húsvétot kívánunk plébániai közössé-

günk minden tagjának! 
 

Anyakönyvi hírek 
 

Temetés: 

Árok Katalin: 2020. április 7. 
Nyugodjék békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
A heti szentmisék rendje: 

Április 13, Húsvéthétfő 
 + Ferenc 
 + Mihály édesapa 
 + Mária és Lajos szülők, nagyszülők  
Április 14, kedd húsvét nyolcadában: + Szülők, nagyszülők  
Április 15, szerda húsvét nyolcadában: + + Antal férj, édesapa, élő és + 

hozzátartozók 
Április 16, csütörtök húsvét nyolcadában: + Mária édesanya, nagyanya 

és + családtagok 
Április 17, péntek húsvét nyolcadában: Hálóból Flóra és Sándor házas-

ságkötésének évfordulóján 
Április 18, szombat húsvét nyolcadában: + Gyula férj 
Április 19, Az Isteni irgalmasság vasárnapja  

 + Nagyszülők 
 Bazita: + Cseke József (+14.évf.) 
+ Péter és Mária 
+ Endre édesapa és nagyszülők 

 

Altemplom ünnepi nyitva tartása: 
Április 12. Húsvétvasárnap:  7-19 óra 
Április 13. Húsvéthétfő:   7-19 óra 

Kérjük, az altemplomban is ügyeljenek arra, hogy egymástól nagyobb tá-
volságot tartsanak és egyidejűleg ne tartózkodjanak tíznél többen a zárt 
helyiségben! Ügyeljünk a rendezettségre és legyen gondunk az elhervadt 
virágok eltávolítására is! 


