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A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője  

2015. március 29-én, X. évfolyam, 13-14. szám (316-317) 

Virágvasárnap, Jónás próf., Auguszta, Bertold 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 30-án, hétfőn,  

NAGYHÉTFŐ 

Imaóra a szentmise után. 

Amadé herceg, Zalán 

III. 31-én, kedden,  

NAGYKEDD 

KÓSA PIROSKÁÉRT ÉN. M  

Kornélia vt. sz., Benő 

IV. 1-én, szerdán,  

NAGYSZERDA 

 

Húgó vtpk., Agád, Agapion 

IV. 2-án, csütörtökön,  

NAGYCSÜTÖRTÖK, 

Paolai Ferenc 

Olajszentelési szentmise a nagybecskereki székesegyházban 9:30 

Szentmise az utolsó vacsora emlékére 18:30 
(szentségimádás a mise után) 

Szentmise a Domonkos templomban 17:00 

IV. 3-án, pénteken,  

NAGYPÉNTEK (szigorú böjt) 

Keresztúti ájtatosság 8:00 

Nagypénteki szertartás a Mária Neve templomban 15:00 

IV. 4-én, szombaton,  

NAGYSZOMBAT 

Sev. Izidor 

Virrasztás Jézus sírjánál 8:00-18:00 

Húsvéti eledelek megáldása 15:00 

Szentmise a Mária Neve temp 18:30 SZŰZ MÁRIA SZÍVE 

TISZTELETÉRE ÉLŐ ÉS ELHUNYT RFT-ÉRT ÉN.M. 

IV. 5-én,  

HÚSVÉTVASÁRNAP 

Ferreri Vince p., Teodóra 

08:30 – szentmise a hívekért   

10:00 – a családok, gyerekek,  ifjúság  miséje 

11.00 – a Domonkos templ. 

18:30 – esti szentmise 

IV. 6-án, hétfőn,  

HÚSVÉTHÉTFŐ  

Szer. Taksony vt.  

Szentmise a Mária Neve templomban 10:00 és  

18:30 BÁLÓ KATALINÉRT ÉN. M.   
Imaóra a szentmise után. 

Szentmise a Domonkos templomban 11:00 

IV. 7-én, kedden,  KÓSA PIROSKÁÉRT ÉN. M 

De la Salle János, Hermann 

IV. 8-án, szerdán,  Dénes pk, Egyiptomi Mária 

IV. 9-én, csütörtökön,  
Kleofás Mária assz., Csombor 

Szávió temp.: LÁZÁR ANNÁÉRT, ÉN.M. 

Mária Neve temp.:  BÍRÓ MIHÁLY ÉS ERZSÉBETÉRT CS. M. 

(szentségimádás a mise után) 

IV. 10-én, pénteken,   
Ezekiel próf., Zsolt 

 

Mária Neve temp.:  JÉZUS SZÍVE TISZTELETÉRE ÉN. M. 

IV. 11-én, szombaton,  

 

KOVÁCS ISTVÁNÉRT ÉN. M.  

Szaniszló vt. pk., Glória 

IV. 12-én,  

Isteni Irgalmasság 

vasárnapja,  

I.Gyula pp, Sába, Zénó 

08:30 – szentmise a hívekért   

10:00 – a családok, gyerekek,  ifjúság  miséje 

11.00 – a Domonkos templ. 

18:30 – esti szentmise 

VIRÁGVASÁRNAP 

Ez a hét olajágak lengetésével kísért 
ünnepélyes vonulással kezdődik: az 
egész nép fogadja Jézust. A kisebb-
nagyobb gyerekek énekelnek, dicsérik 
Jézust. 
De ez a hét halad tovább, mégpedig 
Jézus halálának és feltámadásának 
misztériumába torkollik. Miután 
meghallgattuk Jézus 
szenvedéstörténetét, jó, ha felteszünk 
magunknak egy kérdést, csak egyetlen 
egyet: Ki vagyok én? Ki vagyok én Uram 
előtt? Ki vagyok én Jézus előtt, aki 
ünnepélyesen bevonul Jeruzsálembe? 
Képes vagyok arra, hogy kifejezzem 
örömömet és dicsérjem őt? Vagy 
távolságot tartok tőle? Ki vagyok én, 
szemközt a szenvedő Jézussal? 
Hallottunk sok-sok nevet: ott van a 
vezetők csoportja, néhány pap, néhány 
farizeus, néhány törvénytudó, akik 
eldöntötték, hogy megölik. Várták a 
kedvező alkalmat, hogy elfoghassák. 
Olyan vagyok, mint egy közülük? 
Ferenc pápa szentbeszéde 
a virágvasárnapi szentmisén, 2014. április 13-án 

„Nem elég megfogni és megcsókolni a keresztet. Hordozni is kell.” 
 Don Bosco 

 

Olvasmány: Iz 50,4-7; Zoltár: Zs 21; Szentlecke: Fil 2,6-11; Evangélium: Mk 14,1-15,47 
1- 

 

(…) Miután elénekelték a himnuszt, 
kimentek az Olajfák hegyére. Jézus azt 
mondta nekik: ,,Mindnyájan 
megbotránkoztok bennem, mert írva 
van: ,,Megverem a pásztort, és 
elszélednek a juhok'' [Zak 13,7]. De 
miután feltámadtam, előttetek megyek 
Galileába.’’ Péter erre azt mondta neki: 
,,Ha mindenki megbotránkozik is 
benned, én nem fogok!’’ Jézus azt 
felelte neki: ,,Bizony, mondom neked, te 
még ma éjszaka, mielőtt a kakas 
kétszer megszólal, háromszor is 
megtagadsz engem.’’ Ő még erősebben 
fogadkozott: ,,Még ha meg is kell 
halnom veled együtt, akkor sem 
tagadlak meg téged!’’ Ugyanígy 
beszéltek a többiek is valamennyien. 
Odaértek a majorba, amelyet 
Getszemáninak hívnak. Akkor azt 
mondta tanítványainak: ,,Üljetek le itt, 
amíg imádkozom.’’ Maga mellé vette 
Pétert, Jakabot és Jánost, és elkezdett 
remegni és gyötrődni. Azt mondta 
nekik: ,,Halálosan szomorú az én 
lelkem. Maradjatok itt és virrasszatok.’’ 
Egy kissé előbbre ment, a földre borult 
és imádkozott, hogy ha lehetséges, 
távozzék el tőle ez az óra. Ezt mondta: 
,,Abba, Atyám!  
Minden lehetséges  
neked. Vedd el tőlem  
ezt a kelyhet! De ne  
az legyen, amit én  
akarok, hanem amit te.’’  
(…) Mk 14,1 - 15,47 

 

KÖRMENET HÚSVÉT VASÁRNAPJÁN: 

Mária Neve templom – Petőfi brigád utca – Kun Béla utca – Dózsa 

György utca – Mária Neve templom. 

Kedves gyerekek! 
Pattogatott kukoricás ORATÓRIUM 
lesz Nagyszombaton 10 órától! 
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A nap liturgikus színe: piros 
"A szent húsvéti eseményben az Úr Krisztus 
megváltotta az embert, és tökéletes módon 
tisztelte Istent. Halálával legyőzte halálunkat, 
föltámadásával újjáteremtette az életet. Az Úr 

szenvedésének, halottaiból föltámadásának három 
napja ezért az egész egyházi év csúcspontja." 
(Római misekönyv) 

A kereszt leleplezése és a kereszt előtti 

hódolat áll ma a felajánlás és az átváltoztatás 

helyén. Az utolsó vacsora szavai "ez az én 

testem, ez az én vérem" Nagypénteken a 

teljes odaadottságban teljesedtek be. Golgota 

keresztjére tekintünk fel. Arra a keresztre, ami 

egy megalázó, büntető kivégzés eszköze volt. 

Krisztus világot megváltó győzelmi jelévé vált. 
A háromszori felszólítás és a válaszok segíte- 

A nap liturgikus színe: fehér 
Az a húsvéti lakoma - a Pászka, - melyet Jézus is 
megünnepelt tanítványaival a szabadulás feletti 
örömben telt. Szentmisénken ezt az örömöt 
idézik fel a liturgia fehér színe, a virág, az 
orgonaszó, a felcsendülő Dicsőség, melyet a 
csengők hangja kísér. 
Egyben megjelennek a fájdalom jelei is. Megrázó 
ellentétek feszülnek. Jézust azon az éjjelen 
fogják el, amikor szeretetének legnagyobb jelét 
adja. Elnémulnak a harangok, a csengők, nem 
szólal meg az orgona sem a feltámadásig. Mint a 

A nap liturgikus színe: lila 
Liturgia nélküli idő. Jézus valóban meghalt. Leszállott a legmélyebb emberi 
nyomorúságba, "a holtak birodalmába". Kivette a mi halálunkból a keserűséget.  
Ezen a napon az Egyház Jézus sírjánál időzik. Szentmise ezen a napon nincs, 
szentségeket nem szolgáltatnak ki, kivétel a bűnbocsánat szentsége és a 
haldoklók ellátása. A templom sötét, az oltár megfosztva áll, csend van. Az Úr a 
sírjában nyugszik, hívei őrzik azt.  
http://www.katolikusradio.hu/?m_id=1&m_op=view&szoveg&today&date=2015-04-
04&szin=lila 
 
 

 

Mit láttak az apostolok Jézus föltámadásából? Két dolgot: az üres sírt 

és magát a Föltámadottat! Az üres sír "jel" volt, amely értelmet csak 

akkor nyert, mikor az élő Úrral találkoztak. De a találkozó csak úgy 

lehetséges, ha kész a szívünk látni és hinni. (Az övék csak a találkozás 

által vált képessé arra.) A szeretet képesít erre. -- Magdolna nagy 

reggeli találkozása mellett ugyanezt tanítja az emmauszi vándorok 

elbeszélése (Lk 24,13-35): az égő szív megérzi az Úr közellétét és 

megérti az Írások igazát. (Mt 28,1-8; Mk 16,1-8; Lk 24,1-11) 
http://www.katolikusradio.hu/?m_id=1&m_op=gview&id=544&date=2015-04-
05&szin=feher 

A nap liturgikus színe: fehér 

 
Krisztus feltámadt! – Valóban feltámadt! 

 

Húsvét a liturgikus év legnagyobb 

ünnepe. A húsvéti mise a 

feltámadt Krisztust köszönti, mert 

övé a hatalom és a dicsőség 

mindörökké. Minket pedig arra 

int, hogy a keresztségben új 

életre kelve az odafönt valókat 

keressük. S így remélhetjük, hogy 

Krisztussal együtt elnyerjük a 

feltámadás és az örök élet 
ajándékát. 

leölésre szánt bárány - így némulunk el mi is. Jézus elbúcsúzik barátaitól, feltárja 
előttük a szenvedés és a szeretet összefüggésének titkát. Megígéri a vigasztaló 
Szentlelket, aki Egyházzá alakítja a tanítványokat és minket is megtanít mindenre. 
http://www.katolikusradio.hu/?m_id=1&m_op=view&szoveg&today&date=2015-04-02&szin=feher 

nek, hogy valóban a Keresztrefeszített elé tudjunk térdelni és hittel 

tekinteni bűneink Megváltójára. A kereszt előtti hódolatra az asszisztencia 

után majd egyesével járulhatunk. Mindenki szeretetének alkalmas kifejező 

jelével - térdhajtással, érintéssel, vagy csókkal - hódolhat a kereszt előtt. 
http://www.katolikusradio.hu/?m_id=1&m_op=gview&id=428&date=2015-04-03&szin=piros 


