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Húsvét - halottaink 
 
Húsvét közeledtével a temető keskeny útjain 
ismeretlenek érkeznek különböző irányokból. 
Ismeretlenek, az általuk igenis ismertekhez. 
Húsvét van – és a sírokra gyertyát, virágot 
viszünk. Nem szokás, nem a díszítés vágya hoz 
minket ide, hanem hitünk és meggyőződésük: a 
húsvét a mi reményünk. Szeretteink még 
jobban eggyé tettek minket Krisztussal. Talán 
kicsit furcsán hangzik, de e föld sírján túl, „bele 
temettük őket” Krisztusba. Átöleli őket a 
megváltó szeretet. Végigjárták az utat, 
„mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig” – és a 
Mennyei Atya üdvözíti őket, hogy az örök 
életbe lássanak „új napvilágot”, Krisztus 
feltámadásába „beleoltva”. A húsvét volt és lett 
életük (és a mi életünknek is) értelme. 
Hányszor elmondjuk a Hiszek egy...- ben: 
„Hiszem a holtak föltámadását, és az örök 
életet”- itt a húsvét, az ünnep napja. Nincs 
gondolat, terv, alkotás, szó, hűség, gondviselés, 
szeretet mely Istenhez hasonló lehet – hiszem, 
hogy szeretteimet a mennyei szeretet öleli át, és 
e szeretetbe én is beletartozom: Ő, Te és én – 
túl a föld porán, szeretetben és imádságban. 
„Hiszem a holtak föltámadást, és az örök 
életet.” A húsvét üdvösséget termő talajába 
szeretném beásni életem evilági „magját”, hogy 
kivirágozzon a te Országodban, velük együtt, 
akik már ma is veled vannak. A húsvét az Élet 
ünnepe. A sírokra szeretetünk virágait tesszük, 
a feltámadás hitének lángjai lobbannak fel.  
Krisztus él! 
 
 
 
 
 
 
 
 
A sírkövet nem fújja el a szél, egyszerű emberi 
erővel szinte megmozdíthatatlan, hosszú időn 
át fennmarad – az örök élet jelképe.  
Érszegi Gábor atya 2004. november 20-án 
költözött a Mennyei Atya örök boldogságába. 
Sírja a péceli temetőben, Krisztus keresztje 
mellett van.  

Halálának egy éves évfordulóján 
(templomunk védőszentjének – Szent 
Erzsébet ünnepén, 2005. november 19.)  
szeretnénk az örök életet jelképező sírkövét 
megszentelni. 
A sírkereszt és szegélykő barna gránitkő. A 
kereszt felirata: „Szeressétek egymást” 
Jn.15.12 A kereszt mellé tervezett fehér kör 
alakú márvány Krisztus sírjának kövét – a 
feltámadást, (és egyben az Oltáriszentséget) 
jelképezi. A sírkövön látható kehely a papi 
szentség jelképe, a kőből faragott Szentírás 
pedig Gábor atya szentelési  jelmondatát fejezi 
ki: „Küldetésem az Evangélium hirdetésére 
szól”, Idézetként felírt legkedvesebb zsoltára 
„Az Úr az én pásztorom…” A sírkő 
elkészíttetése 380 ezer Ft. Erre a célra szánt 
adományokat a templom ajtajánál található 
perselybe kérjük elhelyezni, vagy a 
sekrestyében adható át az elkövetkezendő 3 
hónapban. Előre is köszönjük a papi hivatás 
tiszteletét és Gábor atya szeretetét kifejező 
adományokat.   B.Betti 
     

A Szentatya nagycsütörtöki levele alapján 
 Húsvét ünnepe – a végsőkig elmenő krisztusi 
szeretet napja, ünnepe. Az Eucharisztia évében 
különösen is szeretnénk az Utolsó Vacsora 
titkát átélni, és egyre jobban megtapasztalni, 
megélni, hogy az Egyház az Eucharisztiából él.  
Az Eucharisztikus élet nagyon mélyen hálaadó 
lét. Az állandó hálaadó lelkületet kell ápolnunk 
önmagunkban.  
Az Eucharisztikus élet odaadott lét. Képessé 
kell válnom ajándékká lenni a családom, a 
közösségem számára.  
Az Eucharisztikus lét megváltott lét. Krisztus 
teste és vére az ember megváltásáért adatott, a 
teljes ember, és mindenember megváltásáért.  
Az Eucharisztikus lét megemlékező lét. Az 
Eucharisztia megemlékezés az Úr haláláról és 
feltámadásáról, de egyben szentségi módon 
jelenvalóvá teszi azt.  
Az Eucharisztikus lét megszentelt lét. Az 
Eucharisztia éve arra hív, hogy a szentek 
iskolájába iratkozzunk be.  
Az Eucharisztikus lét Krisztus felé feszülő lét. 
Amikor ünnepeljük a húsvét titkát minden 
Szentmisében, felébreszti a vele való teljes és 
végleges találkozás vágyát.  


