
Jézus Krisztus örömhírét azzal a 
szándékkal hirdeti a pap, hogy az 
emberek eljussanak a hitre. A hit 
elfogadásának jele a keresztség, amely 
Istenhez kapcsolja az embert. Az 
Egyház minden keresztelendő 
személytől megkívánja a hit 
megvallását, amelyet felnőttek 
esetében ő személyesen fejez ki, 
gyermekek keresztelése esetén pedig 
az ő nevükben szüleik fejeznek ki. Az 
Egyház a keresztelés ünnepélyes 
cselekedete után sem hagyja magára 
az újonnan megkeresztelteket, hanem 
a papok szolgála által a későbbiekben 
is segíti őket, hogy a hit 
kibontakozzon, folyamatosan 
erősödjön és életté váljon bennük, 
illetve a szülők számára is megadja a 
szükséges segítséget ahhoz, hogy 
gyermeküket a hitre neveljék. Hívő 
emberként érdemes megkérdeznem 
magamtól: Elfogadom-e az Egyház és a 
papok e téren végzett szolgálatát? 
Akarom-e, hogy a Krisztus 
követségében tevékenykedő 
pásztorok erősítsék hitemet? 

Horváth István Sándor 
http://www.magyarkurir.hu/hirek/2013-

aprilis-21-husvet-4-vasarnapja 

„Amikor egy fiatal elhagyja a családot, hogy kövesse hivatását, helyét 
Jézus tölti be a családban.” Don Bosco 
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2013. április 21-én, VIII. évfolyam, 15. szám (216) 

Húsvét 4. vasárnapja, Anzelm pk. egyhtan., Konrád 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IV. 22-én, hétfőn,  Mária Neve t.: DOBÓ ROZÁLIÁÉRT én.m. 

Szávió t.: MILLER MENYHÁRTÉRT én.m. 

Szótér és Kájusz vtk., Csilla 

IV. 23-án, kedden,  BORBÉLY KÓNYA MÁRIÁÉRT én.m. 

Adalbert pk., Béla, Fortuna 

IV. 24-én, szerdán,  György vt., Sigm. Fidel szerz. 

IV. 25-én, csütörtökön,  JUHÁSZ LÁSZLÓÉRT  én.m. 

Márk evang., Ervin, Ányos 

IV. 26-án, pénteken,  BÓZSÓ ANTALÉRT cs.m. 

Klétusz pk., Aida özv. 

IV. 27-én, szombaton, Kotori Ozsánna vt., Zita 

IV. 28-án,  

Húsvét 5. vasárnapja 
Chanel Péter vt., p. 

Valéria 

08:30 – szentmise a hívekért 

10:00 –a családok, gyerekek és az ifjúság miséje: 

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise:  A JÓ HALÁL KEGYELMÉÉRT 
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A kiadásért felel: KalapisStojan SDB, szerkeszti: dipl. ing. Gabona Ferenc. 

Az én juhaim hallgatnak szavamra; 

én ismerem őket, ők pedig 

követnek engem, és én örök életet 

adok nekik. Nem vesznek el soha, 

és senki sem ragadja el őket a 

kezemből. Amit Atyám nekem 

adott, az mindennél nagyobb, és 

senki sem ragadhatja ki az Atya 

kezéből. Én és az Atya egy 

vagyunk.' (Jn 10,27-30) 

 
 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Szótér, Kájusz, Csilla, Adalbert, Béla, Fortuna, György, Fidél, Márk, Ervin,  

Ányos, Klétusz, Aida, Ozsánna, Zita, Péter, Valéria. 

                       Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: ApCsel13,14.43-52; Zoltár: Zs 99; Szentlecke: Jel 7,9.14b-17; Evangélium: Jn 10,27-30 
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A papi és szerzetesi hivatás 
különleges isteni ajándék, amely 
szerves része Isten minden emberről 
és az egész emberiségről alkotott 
hatalmas üdvözítő szeretettervének. 
Első számú kötelességünk tehát az, 
hogy a szüntelen imádság által élő 
maradjon az isteni kezdeményezést 
kérő lelkület a családokban, a 
plébániákon, a mozgalmakban, az 
apostolkodásra elkötelezett 
egyesületekben, a szerzetesi 
közösségekben és az egyházmegye 
életének minden területén. 
Imádkoznunk kell azért, hogy az 
egész keresztény nép növekedjen 
az Istenbe vetett bizalomban. Azzal 
a meggyőződéssel, hogy az „aratás 
ura” nem szűnik meg egyesektől 
kérni, hogy szabadon kötelezzék el 
magukat a vele való szorosabb Úr Jézus, aki jelen vagy az 

Oltáriszentségben. Te papjaidon 

keresztül akarod folytatni 

jelenlétedet közöttünk. Add, hogy 

szavaik mindig a te szavaid 

legyenek, tetteik mindig a te 

tetteid, életük hűségesen 

tükrözze a te életedet.  

Horváth István Sándor 
 

együttműködésre az üdvösség 
művében. Azoknak pedig, akiket 
Isten hív, figyelmesen kell 
hallgatniuk, és bölcsen 
megérteniük az isteni tervet, 
nagylelkűen és készségesen 
elfogadni azt, komolyan el kell 
mélyíteniük a papi és szerzetesi 
hivatás sajátosságait, hogy 
felelősségteljesen és 
meggyőződéssel tudjanak 
megfelelni. (XVI. Benedek pápa)  
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