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A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője  

2014. április 13-án, IX. évfolyam, 15-16. szám (265-266) 

Virágvasárnap, Márton vt. pp., Ida özv. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. 14-én, hétfőn,  

NAGYHÉTFŐ 

LABANC ISTVÁNÉRT én.m. 

Lambertus vt., Tibor vt. 

IV. 15-én, kedden,  

NAGYKEDD 

MADARÁSZ MÁTYÁSÉRT, ERZSÉBETÉRT, ROZÁLIÁÉRT 

és KOLLÁR SÁNDORÉRT cs.m. 

Anasztázia vt., Oktávia 

IV. 16-án, szerdán,  

NAGYSZERDA 

 

Soubirous Bernadett sz. 

IV. 17-én, csütörtökön,  

NAGYCSÜTÖRTÖK, 

Izidóra 

Olajszentelési szentmise a nagybecskereki székesegyházban 9:30 

Szentmise az utolsó vacsora emlékére  18:30  

Szentmise a Domonkos templomban 17:00 

IV. 18-án, pénteken,  

NAGYPÉNTEK (szigorú böjt) 

Keresztúti ájtatosság 8:00 

Nagypénteki szertartás a Mária Neve templomban 15:00 

IV. 19-én, szombaton,  

NAGYSZOMBAT 

Emma özv. 

Virrasztás Jézus sírjánál 8:00-18:00 

Húsvéti eledelek megáldása 15:00 

Szentmise a Mária Neve templomban 18:30 

IV. 20-án,  

HÚSVÉTVASÁRNAP 

Tihamér rem, Tivadar 

08:30 – szentmise a hívekért   

10:00 – a családok, gyerekek,  ifjúság  miséje 

11.00 – a Domonkos templ. 

18:30 – esti szentmise 

IV. 21-én, hétfőn,  

HÚSVÉTHÉTFŐ 

Szentmise a Mária Neve templomban 10:00 és 18:30 

Szentmise a Domonkos templomban 11:00 

Anzelm pk. 

IV. 22-én, kedden,  KÓNYA SZILÁDÉRT évf. én.m. 

Szótér és Kájusz vtk, Csilla 

Az elsőáldozók lelkigyakorlata Erzsébetlakon. 

IV. 23-án, szerdán,  Adalbert pk., Béla, Fortuna 

A bérmálkozók lelkigyakorlata Erzsébetlakon. 

IV. 24-én, csütörtökön,  György vt., Sigm. Fidél szerz. 

IV. 25-én, pénteken,   
Márk evang., Ervin, Ányos 

Mária Neve temp.: BUDAI ERZSÉBETÉRT én.m. 

Szávió Domonkos temp.: SIMON JÓZSEFÉRT én.m. 

IV. 26-án, szombaton,  

 

FRUZSA MIKLÓSÉRT én.m. 

Klétusz pk., Aida özv. 

IV. 27-én,  

Isteni Irgalmasság 

vasárnapja,  

Kotori Ozsánna vt, Zita 

08:30 – szentmise a hívekért   

10:00 – a családok, gyerekek,  ifjúság  miséje 

11.00 – a Domonkos templ. 

18:30 – esti szentmise: A JÓ HALÁL KEGYELMÉÉRT 

Amikor beesteledett, asztalhoz ült a 

tizenkettővel. Miközben ettek, így 

szólt: ,,Bizony, mondom nektek: egy 

közületek elárul engem.'' Erre 

nagyon elszomorodtak és egyenként 

elkezdték kérdezgetni őt: ,,Csak 

nem én vagyok az, Uram?'' Ő így 

válaszolt: ,,Aki velem együtt mártja 

kezét a tálba, az árul el engem. Az 

Emberfia ugyan elmegy, amint meg 

van írva róla, de jaj annak az 

embernek, aki az Emberfiát elárulja. 

Jobb lett volna annak az embernek, 

ha meg sem születik.'' Ekkor 

megszólalt Júdás, aki elárulta őt: 

,,Csak nem én vagyok az, Rabbi?'' Ő 

azt felelte neki: ,,Te mondtad.'' 

Miközben ettek, Jézus fogta a 

kenyeret, megáldotta, megtörte, és 

odaadta tanítványainak ezekkel a 

szavakkal: ,,Vegyétek és egyétek, 

ez az én testem.'' Aztán fogta a 

kelyhet, hálát adott és odaadta 

nekik ezekkel a szavakkal: ,,Igyatok 

ebből mindnyájan, mert ez az én 

vérem, az új szövetségé [Kiv 24,8; 

Jer 31,31], amely sokakért kiontatik 

a bűnök bocsánatára. Mondom 

nektek: mostantól nem iszom a 

szőlőnek ebből a terméséből addig a 

napig, amíg az újat nem iszom 

veletek Atyám országában.''  

 

Mt 26,14 - 27,66 
 

„Jézus példája nyomán mindenkinek hordoznia kell keresztjét. 
A mi keresztünk az életben tapasztalt nehézségek.”  Don Bosco 

 

Olvasmány: Iz 50,4-7; Zoltár: Zs 21; Szentlecke: Fil 2,6-11; Evangélium: Mt 26,14 - 27,66 
1- 

 

VIRÁGVASÁRNAP 
Képzeld el, hogy te is ott vagy a Jézust 

ünneplő tömegben, és te is leteríted 

Jézus elé a ruhádat. Hazaérve édesanyád 

megszid a piszkos ruhád miatt. Mit 

mondasz neki? 

A passióra jobban oda tudnak figyelni, 

ha megfigyelési szempontokat adunk 

nekik. Pl.: Kik a szereplők? Ki az, aki 

elárulta Jézust? Ki az, aki megtagadta? 

Hányszor? Milyen állat szerepel a 

történetben? Ki énekelte Jézus szerepét? 

Ha együtt ünnepeltük Jézus dicsőséges 

bevonulását Jeruzsálembe, ne hagyjuk 

ki a gyerekeket a szent háromnap 

megünnepléséből sem, hiszen húsvéti 

örömünk csak akkor lesz teljes, ha 

virágvasárnaptól húsvét vasárnapig 

részesei vagyunk az eseményeknek. 

Nagycsütörtök, nagypéntek és 

nagyszombat liturgiája rendkívül 

mozgalmas és szemléletes egy 

kisgyerek számára is, ha kellően 

felkészítjük őket. 

Írta: Ankáné Tábori Hajnalka    
http://www.lakitelekiplebania.hu/index.php/gyere

kek-a-szentmisen/143 

KÖRMENET HÚSVÉT VASÁRNAPJÁN: 

Mária Neve templom – Petőfi brigád utca – Arany János utca – Dózsa 
György utca – Mária Neve templom. 

Kedves gyerekek! 
Patogatott kukoricás lesz 

ORATÓRIUM 
Nagyszombaton 10 órától! 
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Jézus alázata és áldozata 
 Íme, Jézus tanítványainak lábainál; 
ha nem szeretne, nem volna oly 
alázatos, és viszont, ha nem volna oly 

alázatos, nem tudna úgy szeretni.  
 

Kedves barátaim! Mi mindnyájan le tudjuk győzni a bennünk és a világon 

jelen lévő rosszat Krisztussal, a Jóval. Gyengének, képtelennek érezzük 

magunkat? Isten nem a hatalom eszközeit keresi: a kereszttel győzte le a 

rosszat! Ne higgyünk a Gonosznak, aki ezt mondja: nem tehetsz semmit az 

erőszak, a korrupció, az igazságtalanság ellen, saját bűneid ellen! Ne 

szokjunk hozzá a rosszhoz! Krisztussal átalakíthatjuk magunkat és a 

világot. Vigyük el Krisztus keresztjének győzelmét mindenkinek és 

mindenhová; vigyük el Istennek ezt a nagy szeretetét!” – kérte Ferenc 

pápa mindenkitől.  

Forrás: Vatikáni Rádió 

Félre a sivár, köves, rideg lelkülettel; úgy akarok szeretni, hogy 
testvéreim lábait is megcsókolom. Látja maga elôtt a húsvéti bárányt, 
és lelki szemei elôtt egy rettenetes éjnek prespektívája nyílik, mikor a 

kétmilliónyi zsidó nép menekült éjjel; mögötte Fáraó serege, elôtte a 
tenger s a puszta, és egy nagy imádkozó ember, a 80 éves Mózes ráüt 
botjával a tengerre, és az szétválik, hogy utat nyisson Izraelnek s 

eltemesse Fáraót. -- Ez csak elôkép; a valóság pedig az, hogy a bűn 
éjében örök sírja felé rohan az emberiség, de eléje áll az Isten fia s 
botjával, keresztjével a boldogulás útjait nyitja és a poklot csukja; e 

nagy menekülésnek emlékére van az új áldozat, a szentmise. 
Szabadulásunk emléke, örök sírunk s kárhozatunk záródásának szent 
jele; fölövezve, útra készen, bottal kezünkben, jelezvén ezzel a 

lélekkészséget az Úr szolgálatára: akarunk benne résztvenni. 
http://www.plebania.net/dolgozoszoba/?op=viewgondolat&id=82 

Keresztény életünkhöz hozzátartozik a 
virrasztás, amely hitből fakadó várakozás arra, 
hogy Istennel találkozzunk. Az ősegyházban 

gyakrabban volt virrasztás, mint manapság; de 
a húsvéti szertartásainkban fontos szerepet kap 

ma is. Ezt a virrasztásunkat, a Feltámadott utáni 
várakozásunkat az Egyház, nagyon sok jelképes 
dologgal, valamint Isten szavával, több 

olvasmány felolvasásával kíséri. 
http://frh.theol.u-szeged.hu/mihaly/nagyszombat.htm 

 

 

 

 

S éppen ez a legnagyobb esemény rá a tanú, hogy egyetlen 

feltámadás sem történik látványosan, hanem csendben, de 

megállíthatatlanul. A lelki életben is ez a törvényszerűség valósul 

meg. Ma is vannak nagy megtérések, de ezt nem kiáltják világgá az 

újságok. Az irgalmas szamaritánus ma is járja a világ országútjait, 

csak nem kísérik fotóriporterek. S ez a gondolat képes új 

optimizmussal eltölteni csüggedt lelkünket ezekben az apokaliptikus 

időkben, amikor úgy tűnik, hogy jórészt csak halál vesz körbe minket 

és nem feltámadás. De hiszem, hogy nem így van, csupán tiszta 

szem kell hozzá, hogy meglássuk: Krisztus ma is feltámad, és itt áll 

közöttünk! A kérdés csak az, hogyan képzeljük el őt... Mert az igazi 

húsvét nem az üres sírral kezdődik, hanem amikor Jézus valami 

módon, titokzatosan beleszól az életünkbe. Amikor megkövesedett 

szívünkről lepattannak a zárak! Zárak, melyek elzárnak valakitől és 

bezárnak valamibe. Egy sajátos énközpontú életbe, melybe Jézust 

csak egyszer-kétszer engedjük be, akkor is csak életünk pereméig... 

Barátaim! Az igazi Húsvét ott kezdődik, ahol Jézus a zárt ajtók 

ellenére megjelenik középen, életünk közepén, és így szól: "Békesség 

nektek!" - mert ebben a békességben maga Jézus van jelen! 

Takács Péter (http://www.hitvallas.hu/regi/hitv0604/hitv060414.html) 

 

Pilátus előtt Jézus így szól: Király 

vagyok; hatalma azonban Istené, aki 

szembenéz a világon lévő rosszal, a 

bűnnel, ami eltorzítja az ember arcát. 

Jézus magára veszi a világot 

beszennyező rosszat, a bűnt, a mi 

bűnünket is és lemossa azt vérével, 
Isten irgalmasságával és szeretetével. 

Húsvét öröme, az Első Vasárnap öröme! 

Ez már többé nem a zsidók pászkája: ez 

már a keresztények húsvétja: Jézus 

feltámadt! S milyen érdekes! Jézus 

feltámadása, a világ legmegrendítőbb, a 

történelem egyedülálló eseménye 
csendben történik. Ez az Élet csendje. 


