
„A lélek egyszerű hitét nem szabad 
megzavarni.” 

 Don Bosco 
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Nagyböjt 5. vasárnapja, Szer. Taksony vt., Celesztin pp. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IV. 06-án,  

Nagyböjt 5. vasárnapja 
Szer. Taksony vt., Celesztin 

pp. 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t.: FERDINÁNDI 

LÁSZLÓÉRT, ILONÁÉRT és RÓBERTÉRT én.m. 

18:30 – esti szentmise: JUHÁSZ CSABÁÉRT én.m. 

IV. 07-én, hétfőn,  
 

A MEDJUGORJEI SZŰZ ANYA TISZTELETÉRE 

A PAPI ÉS SZERZETESI HIVATÁSOKÉRT cs.m. 

De la Salle János, Hermann 

IV. 08-án, kedden,  TÓTH SZILVIÁÉRT cs.m. 

Dénes pk, Egyiptomi Mária 

IV. 09-én, szerdán,  BÍRÓ MIHÁLYÉRT ÉS ERZSÉBETÉRT cs.m. 

Kleofás Mária assz., Csombor 

IV. 10-én, csütörtökön, JÓJÁRT JÁNOSÉRT én.m. 

Ezekiel próféta, Zsolt 

IV. 11-én, pénteken,  

 

KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG (17:45) 

Szaniszló vt pk, Glória 

IV. 12-én, szombaton, NAGY JÁNOSÉRT évf. én. m. 

I.Gyula pp., Sába, Zénó 

IV. 13-án,  

Virágvasárnap, 
Márton vt. pp., Ida özv. 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise 
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A kiadásért felel: KalapisStojan SDB, szerkesztő: dipl. ing. Gabona Ferenc. 

Abban az időben Lázár testvérei 
megüzenték Jézusnak: „Uram, nézd, 
beteg, akit szeretsz!” Amikor Jézus 
meghallotta ezt, így szólt: „Ez a 
betegség nem halálos, hanem Isten 
dicsőségére fog szolgálni, hogy az Isten 
Fia megdicsőüljön.” Jézus szerette őket: 
Mártát, Máriát és Lázárt. Amikor tehát 
meghallotta, hogy Lázár beteg, két 
napig ott időzött még, ahol volt, aztán 
így szólt a tanítványokhoz: „Menjünk el 
ismét Judeába!” 
Amikor Jézus megérkezett, Lázár már 
négy napja a sírban feküdt. Amint Márta 
meghallotta, hogy Jézus jön, eléje 
sietett, míg Mária otthon maradt. Márta 
így szólt Jézushoz: „Uram, ha itt lettél 
volna, nem halt volna meg a testvérem! 
De tudom, hogy most is, bármit kérsz 
Istentől, megadja neked.” Jézus ezt 
felelte neki: „Testvéred fel fog támadni.” 
Erre Márta így szólt: „Tudom, hogy 
feltámad a feltámadáskor, az utolsó 
napon.” Jézus folytatta: „Én vagyok a 
feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, 
még ha meg is hal, élni fog. Mindaz, aki 
él és hisz énbennem, az nem hal meg 
örökre. Hiszed ezt?” Márta ezt 
válaszolta neki: „Igen, Uram! Hiszem, 
hogy te vagy a Messiás, az Isten Fia, aki 
a világba jön!” Jézus a lelke mélyéig 
megrendült és megindult. Megkérdezte: 
„Hova temettétek?” Azok így szóltak: 
„jöjj, Uram, és lásd!” Ekkor Jézus 
könnyekre fakadt. Erre a zsidók 
megjegyezték: „Nézzétek, mennyire 
szerette őt!” Némelyek azonban így 
szóltak: 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

János, Hermann, Dénes, Mária, Csombor, Ezekiel, Zsolt, Szaniszló,  

Glória, Gyula, Sába, Zénó, Márton, Ida. 

Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Ez 37,12-14; Zsoltár: 129; Szentlecke: Róm 8,8-11; Evangélium: Jn 11,1-45 
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 „Ő, aki visszaadta a vak látását, nem 
akadályozhatta volna meg, hogy 
meghaljon?” 
Jézus pedig, még mindig mélyen 

megrendülve a sírhoz ment, amely egy 

kővel elzárt barlang volt. Jézus így szólt: 

„Vegyétek el a követ!” Márta, az elhunyt 

testvére megjegyezte: „Uram, már szaga 

van, hiszen negyednapos.” Jézus ezt 

válaszolta neki: „Mondtam már neked, 

hogy ha hiszel, meglátod Isten 

dicsőségét!” Elvették tehát a követ. Jézus az 

égre emelte szemét, és így szólt: „Atyám, 

hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én 

ugyan tudom, hogy mindenkor 

meghallgatsz, csak a körülálló nép miatt 

mondom, hogy higgyék: te küldöttét 

engem!” E szavak után Jézus hangos szóval 

kiáltotta: „Lázár, jöjj ki!” A halott azonnal 

kijött, kezén és lábán a rátekert leplekkel, 

arcán pedig a kendővel, amelyet fejére 

csavartak. Jézus megparancsolta: „Oldjátok 

föl, hogy járni tudjon!” A zsidók közül, akik 

Máriához jöttek, sokan hittek Jézusban, 

miután látták, amit cselekedett. (Jn 11,1-45) 

NAGYBÖJTI GYÓNÁS 
10-én, csütörtökök Mellár József esperes 

atya jön gyóntatni  
17:00 a Domonkos Szávió temp. 

17:45 a Mária Neve temp. 
11-én Róland atya jön Bókáról. 

 

„Jézus kinyilatkoztatást ad arról, hogy aki 

benne hisz, élni fog. Szavaira Márta 

szívében felébred a hit, de Jézus odáig 

vezeti a beszélgetést, hogy ezt szavaival is 

ki kell mondania. Itt mindjárt meg kell 

jegyeznünk, hogy a hittel kapcsolatban a 

szavaknál jelentősebb a cselekedet, az élet, 

a hit szerinti élet. Márta nem egyszerűen 

Jézus szavának hisz, hanem Jézusban, az 

élet forrásában, az élet Urában, az 

Üdvözítőben, a Messiásban, az Isten Fiában 

hisz, pontosan ezt fejezi ki hitvallása.” 
 

© Horváth István Sándor 

http://www.evangelium365.hu/ 
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