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

Nagyszombaton reggel 8 órától a zsolozsmát imádkozzuk el, majd ezt köve-
tően 15.30 óráig lesz nyitva templomunk, így lehetőség nyílik a Szent Sír látoga-
tására. A húsvéti vigília 20 órakor kezdődik az altemplom előtti téren. A templo-
mot előtte negyed 8-tól nyitjuk ki. Kérjük a Testvéreket, hogy a szertartásra vé-
dőpapírral ellátott gyertyát vagy a feltámadási mécsest szíveskedjenek magukkal 
hozni! 

Húsvétvasárnap reggel 6 órakor az altemplomban nyugvó halottaknak visszük 
meg a feltámadás örömhírét majd ezt követően rózsafüzért imádkozunk. 

Húsvétvasárnap és húsvéthétfőn a vasárnapi rend szerint lesznek a szentmi-
sék. Húsvétvasárnap a délelőtti szentmiséken lesz ételszentelés. 

Húsvétvasárnap az esti szentmise után, 19 órától Húsvéti koncertre várjuk a 
Testvéreket. Vendégünk lesz Takács Ferenc ütőhangszeres előadóművész és a 
Zeneiskola ütőhangszeres együttese. 

Emlékeztetjük a Testvéreket, hogy Nagypéntektől Húsvétvasárnapig nem tu-
dunk lehetőséget biztosítani a szentgyónások elvégzésére a szertartások előtt és 
alatt. Utoljára Nagycsütörtökön, a szentmise előtt lesz gyóntatás. Nagycsütör-
tökön és Nagypénteken nem lesz hivatali szolgálat sem. 

A Szent Család Óvoda óvodai beiratkozásra várja a leendő óvodásokat és szü-
leiket április 23-án és 24-én 8 és 17 óra között.  

Április 29-ével kezdődően plébániánk házasságerősítő párkapcsolati progra-
mot indít azok számára, akik szeretnék házasságuk alapjait megerősíteni, esetleg 
új alapokat találni. A programmal kapcsolatos részletek a hirdetőtáblán, vala-
mint honlapunkon találhatók. Jelentkezni a Plébánia Hivatalban lehet április 26-
ig. 

Megjelent a Martinus újság legújabb száma, valamint Plébániánk elmúlt évét 
bemutató Évkönyv is. Mindkét kiadvány az újságos asztalon található meg. Az 
Évkönyv ára 1200 Ft.  

Plébániai Karitász csoportunk nagyböjti adománygyűjtése a mai nappal lezá-
rul. 

Április 28-án, vasárnap az esti szentmise után a Pálóczi Horváth Ádám zeneis-
kola növendékei adnak jótékonysági hangversenyt a plébániai karitász javára. Az 
esemény plakátja a hirdetőtáblán olvasható. Szeretettel várunk mindenkit! 

Május 1-jei zarándoklatra megtelt a busz, már csak várólistára tudunk neve-
ket felírni.  
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Királyként vonul be, megvetettként végzi be életét 
 

Megérkeztünk a nagyböjti időszak záró hetéhez, amely joggal viseli a „Nagy” 
jelzőt. Ez nem akármilyen hét. Ez a NAGY-hét. Ennek tétje van. Ami itt történik az 
végigkíséri egész liturgikus életünket. 

Királyok nem tudtak ilyen életművet megkomponálni, csakis a Mindenség Ki-
rálya, aki ma pálmaágakon, leterítetett köpenyeken át, szamáron vonul be Jeru-
zsálembe. Éljenzik, Hozsannáznak neki. De mi már tudjuk, hogy szépen lassan 
visszalopkodott köpenyeink, virágaink már nem fekszenek az úton. Jézus nem 
hogy nem látszik királynak, mint valami budapesti hajléktalan a Ferenciek terei 
aluljáróban olyanná lesz Jézus. Lábtörlő, akin a sáros bakancsunkat húzzuk le, 
gyalázat lett…, „olyan, aki elől iszonyattal eltakarjuk arcunkat, megvetett, akit 

bizony nem becsültünk sokra” /Iz 53,3/. 
Volt szerencsém eljutni Nápolyba, ahol egy sikátorban, egy múzeummá át-

alakított hajdani templomban található egy szobor, amely egy kőtömbből lett 
kifaragva. Nem csak az fantasztikus, ahogyan a párnák fel vannak stócolva, vagy 
éppen a töviskoszorú a szegekkel ott a lábnál, hanem a legmegdöbbentőbb, 
hogy úgy fekszik ott egy halott férfi, Az EMBERFIA, és szinte látjuk: selyemlepel 
fedi. Pedig egyetlen kőtömb faragvány. 

Lenyűgöz bennünket a művészi finomság és szépérzék. Holott a halott Jézus, 
a mi Messiásunk van így ábrázolva. Szép, művészi volta miatt csodáljuk, holott 
sírnunk kellene, mert az Istennel tettük ezt! 

Intő példa ezért ma, hogy az, aki dicsőségének teljében van, vigyázzon, ne-
hogy dicstelenül haljon meg. Mert a világ hajlamos erre a teljes átváltoztatásra… 

 



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

Ezen a napon reggel ismét zsolozsma imádsággal kapcsolódunk bele az Egy-
ház életébe. Szoros értelemben ezen a napon sincsen szentmise bemutatás, 
hiszen, amit éjjel mutatunk be, azt már majd Húsvét vasárnaphoz számítjuk. 
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. 

Este, „a sötétség beállta után” valamennyien az altemplom előtti téren, vagy 
a templomban gyülekezünk. Mivel a templomból hiányzik még az, akinek föltá-
madását várjuk, sötétben járunk és várjuk a világ Világosságának érkezését. Jó, 
ha mindnyájunk kezében már mécses van, hogy amikor a húsvéti gyertya bevo-
nul, meg tudjuk gyújtani róla saját gyertyáinkat. Így tehát „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 rajzol-
tunk és megjelöltük, meggyújtjuk azt és ezzel a felszólítással indul a gyertya: „A 

dicsőségesen feltámadt Krisztus világossága oszlassa szét szívünk és elménk ho-

mályát.” A templomba vonulva három helyen éneklem: „Krisztus világossága!”, 
amelyre közösen felelik „Istennek legyen hála!” és folyamatosan egyre több 
mécses gyullad meg. Kérem, egymás mécsesének meggyújtásában segédkezze-
nek, de ne gyufával, hanem a láng továbbadásával! A szentélyben elhelyezzük a 
gyertyát, megtömjénezzük, majd a húsvéti öröménekkel felidézzük, hogy Isten 
milyen hatalmas dolgokat művelt nem csak a választott néppel, hanem velünk, a 
mi üdvösségünkért is. 

Ezt 7 ószövetségi olvasmány követi, melyek végén zsoltár éneklünk, majd fel-
állunk 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 énekeltünk. 

A prédikáció után elénekeljük a Mindenszentek litániáját, közben a kereszte-
lőkúthoz vonulunk az asszisztenciával. Megáldjuk a vizet, amellyel nemcsak ke-
resztelünk, de bűnbánatunk jeléül meghintjük magunkat is. Az áldó ima után 
párbeszédes formában megújítjuk keresztségi fogadásunkat. Ennek végén szen-
teltvízzel meghintem a jelenlévőket. 

Ezt követően az Egyetemes könyörgésekkel folytatódok a szentmise a szokott 
módon. 

Az áldozás utáni könyörgést követően (alkalmas időjárás esetén) lesz a kör-
menet. Vegyünk részt ezen is, és utána is térjünk vissza a templomba! A körme-
neti énekeket kiosztjuk, hogy abba is valamennyien be tudjunk kapcsolódni. 

 

A templomba visszatérve lesz a húsvéti eledelek megáldása és ezt követi a 
szentmise záró áldása. Noha hosszú szertartás után leszünk, meg kellőképpen 
benne járunk majd az éjszakába, készítsük szívünket, hogy örülni tudjunk a Krisz-
tus feltámadásának! 

 

Anyakönyvi hírek 
 

Keresztelő 

Varga-Jónás Gréta: 2019. április 7. 
Porédos Liliána: 2019. április 7 

Isten hozta közösségünk új tagjait! 
 

Temetés 

Gergely Anna: 2019. április 12. 

Nyugodjék békében! 
 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
A heti szentmisék rendje: 

Április 15, Nagyhétfő, 7 óra: Családtagok 
Április 16, Nagykedd, 18 óra: + Ilona és Gyula szülők 
Április 17, Nagyszerda, 18 óra: Élő Nikolett és a Szabó család + tagjai 
Április 18, Nagycsütörtök, 18 óra: A Plébánia híveiért 
Április 19, Nagypéntek, 15 óra 
Április 20, Nagyszombat, 20 óra: A Plébánia híveiért 
Április 21, Húsvétvasárnap, Urunk feltámadása 

7 óra: + Matild és Lajos szülők 
8.30 óra (Bazita): + Dr. Cseke József (+14.évf.) 
10 óra: Élő Andrea, gyermekei és unokái 
18 óra: + Lajos férj, édesapa 
 

Bazitán a nagyböjti gyóntatás április 16-án, Nagykedden lesz 17 órától 19 órá-
ig.  

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

Nagypénteken, április 19-én reggel 8 órától a zsolozsmát imádkozzuk el, 9 
órától pedig a hittanosok vezetnek dramatizált keresztúti ájtatosságot a temp-
lom körül. A nagypénteki szertartás délután 3 órakor kezdődik. 19 órakor indul 
Zalaegerszeg város keresztútja a Nagytemplomtól a Kálváriáig. Kérjük, hogy a 
Testvérek szíveskedjenek gyertyát magukkal hozni! 


