
  
Nagyböjti lelkinapunk április 13-án, nagyszerdán lesz. Aznap reggel 7-9 ig 

gyónási lehetőség, majd délután 16 órától rózsafüzér, 17 órától pedig Sillye 
Jenő által szerzett Keresztút című zenés énekes imádságot hallgathatjuk meg. 
Este 18 órakor pedig szentmise, amely közben is lehetőség nyílik szentgyónás 
elvégzésére. Szeretettel várunk mindenkit! 

Nagycsütörtökön, április 14-én délelőtt 10 órakor lesz a Székesegyházban 
az olajszentelési szentmise. Itt nálunk, a Plébániatemplomban pedig 18 óra-
kor kezdődik az utolsó vacsora szentmiséje, amelyet követően 20 óráig közös, 
majd 21 óráig csendes virrasztást tartunk. 

Nagypénteken, április 15-én reggel 7 órától a zsolozsmát imádkozzuk el, 
10.30-tól pedig a hittanosok vezetnek dramatizált keresztúti ájtatosságot a 
templom körül. A nagypénteki szertartás délután 3 órakor kezdődik. 19 óra-
kor indul Zalaegerszeg város keresztútja a Nagytemplomtól a Kálváriáig. Kér-
jük, hogy a Testvérek szíveskedjenek gyertyát magukkal hozni! 

Ne feledjük, hogy Nagypéntek szigorú böjti nap. 14 éves kortól hústilalom 
van, a 18-65 év közöttiek pedig ezen a napon csak háromszor étkezhetnek, 
amelyek közül csak egyszer lakhatnak jól. 

Nagyszombaton reggel 7 órától a zsolozsmát imádkozzuk el, majd ezt kö-
vetően 16 óráig lesz nyitva templomunk, így lehetőség nyílik a Szent Sír láto-
gatására. A húsvéti vigília 20 órakor kezdődik az altemplom előtti téren. A 
szertartás végén ételszentelésre is sor kerül. A templomot negyed 8-tól nyit-
juk ki. Kérjük a Testvéreket, hogy a szertartásra védőpapírral vagy védőpo-
hárral ellátott gyertyát szíveskedjenek magukkal hozni! 

Húsvétvasárnap reggel 7 órakor ételszentelést tartunk, majd az altemp-
lomban nyugvó halottaknak visszük meg a feltámadás örömhírét ezt követő-
en rózsafüzért imádkozunk. Reggel 7 órakor nem lesz szentmise. A délelőtti 
szentmise után igény szerint lesz ételszentelés.  

Húsvéthétfőn délelőtt ünnepi miserendet tartunk: Kertvárosban 7 és 10 
óra, Bazitán 8.30. Aznap 15 órakor lesz Fekete Szabolcs Benedek atya püs-
pökké szentelése Szombathelyen a Székesegyházban, melyre szeretettel vár-
ják a Testvéreket. Aznap este 6 órakor nem lesz szentmise templomunkban.  

Az Altemplom az ünnepek alatt Nagycsütörtöktől Húsvéthétfőig minden 
nap 7-19 óráig lesz nyitva. 

A Plébánia Hivatal április 14-19-ig zárva tart. Nyitás április 20-án, szerdán 
10 órakor. Megértésüket köszönjük! 

Április 24-én, vasárnap az esti szentmise után, 19 órától jótékonysági kon-
certre várjuk a Testvéreket. A ott befolyt adományokat a háború károsultjai-
nak megsegítésére juttatjuk el. 

 

Áldott nagyhetet kívánok mindenkinek! 

Plébániai Hírlevél  
 

2022. április 10. 
Urunk szenvedésének vasárnapja -  

Virágvasárnap 
 

 

Különös keresztút 
Nagyon sokan ismerték a Pákozdi István 

atyát, aki az Esztergom-Budapesti Egy-
házmegye papjaként hosszú évtizedeken 
keresztül szolgált. Az ország nagyobb 
területén inkább csak hangjával és arcá-
val találkozhattak, hiszen közel 20 éven 
keresztül a püspöki konferencia tévérefe-
rense volt, így a nagyobb egyházi esemé-
nyeket, ünnepeket az ő tolmácsolásában 
hallhatták, nézhették a közvetítésen ke-
resztül (sokan a pápa „magyar hangjá-
nak” nevezték). Ám pár nappal ezelőtt, 
április 5-én bekövetkezett halála, amely-
re egy éve tudatosan készült, amikor 
kiderült súlyos betegsége. Ebben a kész-
ületben, személyes keresztútjában érde-
kes lépés, hogy készült vele egy interjú, 
amelyet meg lehet hallgatni interneten. 

Nagyon tanulságos! 
Az interjút készítő Zsuffa Tünde, (aki a NEK sajtófőnöke is volt), sokszor el-

csukló hangon, szinte a sírástól fojtogató torokkal fogalmazza meg kérdéseit, 
amelyet lehet, hogy nekünk is érdemes lenne végiggondolni: melyik az az íz, 
amelyet ismét szeretne érezni? melyik illat a kedvence? kivel találkozna most 
szívesen? életének egy meghatározó szakaszában (Rómában) melyik volt a 
kedvenc kávézója? melyik az a muzsika, amit a mennyben is szívesen hallgat-
nánk? milyen ének hangozzon el a temetésen? ki fogja meg utoljára a kezün-
ket? szeretett élni, szenvedélyesen szerette a világot? stb. 

És vajon, ha Jézussal készítenénk egy interjút élete utolsó hetében, a Nagy-
héten, akkor milyen kérdést tennénk fel neki? És mit adnánk neki ezekben az 
utolsó napokban? Mit mondanánk neki? 

Jöjjünk el Nagyszerdán, 17 órától egy különleges keresztúti imára, amikor az 
énekes-zenés keresztút hallgatása közben föltehetjük a mi kérdéseinket és 
megadhatjuk saját válaszainkat! 



„Íme, most fölmegyünk Jeruzsálembe” /Lk18,31/ - nagyszombat 
 

Ezen a napon reggel ismét zsolozsma imádsággal kapcsolódunk bele az 
Egyház életébe. Szoros értelemben ezen a napon sincsen szentmise bemuta-
tás, hiszen, amit éjjel mutatunk be, azt már majd Húsvét vasárnaphoz számít-
juk. Ezen a napon már nincsen kereszt az oltáron, hiszen Jézus testét sírba 
helyezték. Ezért a szentsírnál való imádságos virrasztás éppen arra szolgál, 
hogy igazán közel legyünk a megváltó Krisztushoz.  

Az esti szertartás kezdési időpontja: 20 óra. Így „a sötétség beállta után” 
valamennyien a templomban gyülekezünk. Mivel a templomból hiányzik még 
az, akinek föltámadását várjuk, sötétben járunk és várjuk a világ Világosságá-
nak érkezését. Jó, ha mindnyájunk kezében már mécses van, hogy amikor a 
húsvéti gyertya bevonul, meg tudjuk gyújtani róla saját gyertyáinkat. Így te-
hát „várakozó álláspont” jellemzi közösségünket. 

A szertartás a tűz megszentelésével kezdődik. Erről gyújtjuk meg a húsvéti 
gyertyát, és a fény erről terjed szét. Miután a húsvéti gyertyára keresztet 
rajzoltunk és megjelöltük, meggyújtjuk azt és ezzel a felszólítással indul a 
gyertya: „A dicsőségesen feltámadt Krisztus világossága oszlassa szét szívünk 

és elménk homályát.” A templomba vonulva három helyen éneklem: „Krisz-

tus világossága!”, amelyre közösen felelik „Istennek legyen hála!” és folya-
matosan egyre több mécses gyullad meg. Kérem, egymás mécsesének meg-
gyújtásában segédkezzenek, de ne gyufával, hanem a láng továbbadásával! A 
szentélyben elhelyezzük a gyertyát, megtömjénezzük, majd a húsvéti öröm-
énekkel felidézzük, hogy Isten milyen hatalmas dolgokat művelt nemcsak a 
választott néppel, hanem velünk, a mi üdvösségünkért is. 

Ezt 7 ószövetségi olvasmány követi, melyek végén zsoltárt éneklünk, majd 
felállunk és egy-egy könyörgéssel imádkozunk. Csak ezt követően gyújtjuk 
meg az oltárgyertyákat és a templom világításait, miközben újra énekeljük a 
Dicsőség-et. A Dicsőség után lesz a szentlecke, majd újra megtanuljuk a már-
már elfeledett éneket, az Alleluját, amelyet nagyböjt kezdete óta nem éne-
keltünk. 

A prédikáció után elénekeljük a Mindenszentek litániáját, közben a keresz-
telőkúthoz vonulunk az asszisztenciával. Megáldjuk a vizet, amellyel nemcsak 
keresztelünk, de bűnbánatunk jeléül meghintjük magunkat is. Az áldó ima 
után párbeszédes formában megújítjuk keresztségi fogadásunkat. Ennek vé-
gén szenteltvízzel meghintem a jelenlévőket. 

Ezt követően az Egyetemes könyörgésekkel folytatódik a szentmise a szo-
kott módon. 

Az áldozás utáni könyörgést követően a körmenet a templom előtti téren 
lesz. Ezt követően lesz a húsvéti eledelek megáldása és végül a szentmise 
záró áldása. Noha hosszú szertartás után leszünk, meg kellőképpen benne 
járunk majd az éjszakába, készítsük szívünket, hogy örülni tudjunk a Krisztus 
feltámadásának! 

Szentmiséinken is imádkozzunk Szent Rafaelhez, a betegek gyógyulá-
sáért és a járvány megszűnéséért: 

Szent Rafael arkangyal, egészségünk gondozó orvosa, szállj le a 
mennyből meggyógyítani a betegeket, és megoldani életünk nehéz 
problémáit. Maradj velünk, ó Arkangyal, akit Isten gyógyszerének hív-
nak. Szüntesd meg testünk betegségeit, és adj nekünk egészséges lelkü-
letet! Ámen. 

Szent Mihály arkangyal – Könyörögj érettünk! 
Szent Gábor főangyal – Könyörögj érettünk! 
Szent őrzőangyalok és védőszentek – Könyörögjetek érettünk! 
 

Plébániánk áprilisi imaszándéka: Kísérje áldásával Isten az építkezéseket, 
hogy az altemplom méltó nyughelye lehessen halottainknak, a közösségi 
ház pedig segítse a közösségek formálódását! 
 

Anyakönyvi hírek: 
Temetés 

Egyed Margit: 2022. április 1. 
Beleznay Béláné Dézsi Ilona 2022. április 5. 

Gájer János: 2022. április 8. 
Nyugodjanak békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 

Április 11, Nagyhétfő, 7 óra: + Ferenc 
Április 12, Nagykedd, 18 óra: Hálából házassági évfordulón, Bencze csa-

lád tagjai 
Április 13 Nagyszerda, 18 óra: + István 
Április 14, Nagycsütörtök, 18 óra: A Plébánia híveiért 
Április 15, Nagypéntek, 15 óra 
Április 16, Nagyszombat, 20 óra: Plébániánk híveiért 
Április 17, Húsvétvasárnap, Urunk feltámadása  

8.30 (Bazita) 
10 óra: + Ida és nagyszülők 
18 óra: + Lajos férj, édesapa 
 

A mai napon ér véget Karitász csoportunk nagyböjti adománygyűjtése. Há-
lásan köszönjük felajánlásaikat! 

A húsvéti ünnepekre készülve a kisasztalról feltámadási mécseseket vásá-
rolhatnak a Testvérek. Szeretettel ajánljuk ezeket a templomi szertartások-
hoz. Egy darab mécses ára 300 Ft. Húsvéti mintás mécsesek is érkeztek 600 
Ft-ért megvásárolhatók. 


