A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője
2014. május 11-én, IX. évfolyam, 19. szám (270)

V. 11-én,
Húsvét 4. vasárnapja,
Majlát apát, Fábiusz vt.

ELSŐÁLDOZÓK BEMUTATKOZÁSA

Húsvét 4. vasárnapja, Majlát apát, Fábiusz vt.
Olvasmány: ApCsel 2,14a.36-41; Zsoltár: 22; Szentlecke: 1Pét 2,20b-25; Evangélium: Jn 10,1-10

„Egy fiatal, aki összeszedetten
gyónik és áldozik, nagyobb
hatást gyakorol környezetére,
mint egy hosszú szentbeszéd.
Don Bosco

,,Bizony, bizony mondom nektek:
Aki nem az ajtón megy be a juhok
aklába, hanem máshol oson be, az
tolvaj és rabló. Aki pedig az ajtón
megy be, az a juhok pásztora. Ennek
ajtót nyit a kapus, a juhok pedig
hallgatnak a szavára. Juhait a
nevükön szólítja, és kivezeti őket.
Amikor
mindegyiket
kiengedi,
előttük megy, a juhok pedig követik
őt, mert ismerik a hangját. Idegen
után pedig nem mennek, hanem
elfutnak tőle, mert az idegenek
hangját nem ismerik.'' Ezt a
példabeszédet mondta nekik Jézus,
de ők nem értették, mit mondott.
Jézus ekkor ismét szólt: ,,Bizony,
bizony mondom nektek: Én vagyok
az
ajtó
a
juhok
számára.
Mindnyájan, akik előttem jöttek,
tolvajok és rablók, s a juhok nem is
hallgattak rájuk. Én vagyok az ajtó:
aki rajtam keresztül megy be,
üdvözül, bejár és kijár, és legelőre
talál. A tolvaj csak azért jön, hogy
lopjon, öljön és pusztítson. Én azért
jöttem, hogy életük legyen, és
bőségben legyen. Jn 10,1-10

1„Én

vagyok a jó Pásztor, ismerem juhaimat
és juhaim ismernek engem”
A jó pásztorról hallva szemünkbe ötlik a
megszokott kép, amint Krisztus vállára
veszi elveszett báránykáját, s viszi vissza
a nyájhoz. Eszünkbe jut a 22. zsoltár,
amely a maga nemében irodalmi
remekmű is: "Az Úr az én pásztorom, nem
szenvedek hiányt, zöldellő réteken legeltet.
A nyugalom vizéhez terel és felüdíti
lelkemet. Ha sötét völgyben járok is nem
félek a bajtól, hisz te velem vagy."
Mit jelent számunkra a jó pásztor képe,
amelyről
az
evangélium
beszél?
Mindenekelőtt egy bizalomra épülő
kapcsolatot,
amelyben
tudatában
vagyunk annak, hogy Jézus hozzánk
tartozik, mi pedig őhozzá, ezért
megbízhatunk benne. „Juhaim hallgatnak
szavamra, ismerem őket, és ők követnek
engem… senki nem ragadhatja ki őket
kezemből.” Jézus azokat, akik rá vannak
bízva, a sajátjainak nevezi, akiket az Atya
rá bízott, és akiket ismer. Egy apa vagy
édesanya beszél úgy családjáról, hogy ők
az övéi. Akik a családban élnek,
összetartoznak, és egymásért élnek.
Amikor Jézus jó pásztornak nevezi magát
és azt mondja: ismerem enyéimet és
enyéim ismernek engem, akkor pontosan
erre gondol. Ő aggódik értünk, kiáll
mellettünk, közbenjár értünk a mennyei
Atyánál.
Ha él bennünk az a vágy, hogy jó papjaink,
jó szerzeteseink legyenek akkor saját
keresztény hivatásunkat kell komolyan
vennünk és azt a feladatot amivel a
gondviselő Isten bízott meg.
http://frh.theol.u-szeged.hu/mihaly/husvet4.htm

08:30 – szentmise a hívekért –
ARANYLAKODALMASOK, 50 év HÁZASSÁG
10:00 – a családok, gyerekek és az ifjúság miséje -

V. 12-én, hétfőn,

V. 13-án, kedden,
V. 14-én, szerdán,
V. 15-én, csütörtökön,
V. 16-án, pénteken,
V. 17-én, szombaton,
V. 18-án,
Húsvét 5. vasárnapja,
I.János vt. pp, Erika, Erik

11.00 – szentmise a Domonkos t
18:30 – esti szentmise – BÉRMÁLÁSI FŐPRÓBA
A MEDJUGORJEI BÉKE KIRÁLYNŐJE
TISZTELETÉRE cs.m.
Pongrác vt., Leopold Mandić
Szervác pk., Imelda, Imola
Domonkos Szávió temp.: A BŰNÖSÖK MEGTÉRÉSÉÉRT
ÉS AZ IFJÚSÁGÉRT cs.m.
Bonifác vt., Gyöngyi
GAJTI JULIANNÁÉRT cs.m.
Zsófia vt., Izidor, Médea
Nepomuki János vt. pap
Baylon Paskal szerz., Rezeda

08:30 – szentmise a hívekért
10:00 – BÉRMÁLÁS
11.00 – szentmise a Domonkos t.
18:30 – esti szentmise

A székesegyház
búcsúja pénteken,
május 16-án.
Szentmise 18:00.

Bérmálási kilenced
a bérmálás szentségére
készülők számára, minden
este 7 órakor.
Szülői értekezlet!

Felkészülés a bérmálásra!
GYÓNÁS

Bérmálásról
BÉRMASZÜLŐKNEK

Bérmálkozók számára:

szerdán, május 14-én
10:00 vagy 18:00

Szülők és bérmaszülők számára:

a Mária Neve plébánia
hittantermében.

VIII.6 - 9:00; VIII.5 – 9:30; VIII.4 – 10:00;
VIII.4 - 15:00; VIII.5 – 16:00; VIII.6 – 17:00,
vagy csütörtökön és pénteken 18:00.

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:
Pongrác, Leopold, Szervác, Imelda, Imola, Bonifác, Gyöngyi, Zsófia,
Izidor, Médea, János, Paskal, Rezeda, Erika, Erik.

Isten éltessen benneteket!
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