
 

 
 

        A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
         2017. április 2-án, XII. évfolyam, 13. szám (420) 

 Nagyböjt 5. vasárnapja, Paolai Ferenc rem, Áron Liturgikus szín: lila. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IV. 2-án,  
Nagyböjt 5. 

vasárnapja, Paolai 

Ferenc rem, Áron 

08:30 – hívekért  

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

11:00 – Savio temp.:  

18:30 – esti szentmise: Csordás Andrásért én. m. 

VI. 3-án, hétfőn,  
Richárd pk, Buda, Hóvirág 

Savio t. (17:00):  
Mária Neve t.:(18:30):                                              mise után imaóra 

IV. 4-én, kedden,  
Sevillai Izidór pk egyht. 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.: (18:30):                                           

IV. 5-én, szerdán,  
Ferreri Vince p., Teodóra 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.: (18:30): Zombori Máriáért évf. én. m.                                           

IV. 6-án, csütörtökön,  

Szerémségi Taksony vt., 

Celesztin pp. 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.: (18:30):                                mise után szentségimádás 

IV. 7-én, pénteken,  
De la Salle János, Hermann 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.:(18:30):Jézus Szíve tiszteletére én. m. mise után imaóra 
IV. 8-án, szombaton,  
Dénes pk, Egyiptomi Mária 

Savio t. (16:30):  

Mária Neve t.: (18:30): Horváth Jánosért évf. én. m. 

IV. 9-én,  
Virágvasárnap,  

Kleofás Mária assz., 

Csombor 

08:30 – hívekért  

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

11:00 – Savio temp. 

18:30 – esti szentmise: Varga Miklósért évf. én. m. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ingyenes heti kiadvány, Kiadja: Római Katolikus plébánia Muzslya, SRB-23206 Muzslya,  
Magyar kommün u 56, tel.: 023/549814, e-mail: gabona.f@gmail.com 

A kiadásért felel: Golob Feliks SDB, szerkesztő: Gabona Ferenc. 

Olvas.: Ez 37,12b-14. Zsolt 129,1-2.3-4ab.4c-6.7-8. Szentl.: Róm 8,8-11; Evangélium: Jn 11,1-45. 

                              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!” 

„A nagy megpróbáltatások idején nagy hit 
kell.”  Don Bosco 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Richárd, Buda, 

Hóvirág, Izidor, Vince, Teodóra, Taksony, Celesztin, János, Hermann, 

Dénes, Mária, Csombor.                  Isten éltessen benneteket! 

Jézus a lelke mélyéig megrendült és 
megindult. Megkérdezt: „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: „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 küldöttél 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!” 

Jn 11,3-7.17.20-27.33b-45 

Elmélkedés 
János evangéliuma szerint az Ige azért lett emberré, 
hogy életet és világosságot hozzon. A mai részletben 
Jézus úgy áll előttünk, mint a feltámadás és az élet, a 
halál legyőzője. De más hitbeli kérdések is 
felmerülnek. Jézus nem felel azonnal Lázár 
betegségére. Engedi, hogy a baj elhatalmasodjon, 
hogy majd Isten annál jobban megdicsőüljön. Amikor 
jelen van, először hitet követel. De azt is 
megmutatja, hogy együtt érez fájdalmainkkal. 
Megengedi a megpróbáltatást, mert az erényeket 
csak nehézségek között lehet gyakorolni. 
http://boldogozseb.hu/mise-olvasmanyai-a-ev-cimlap/1463-
nagybojt-5-vasarnapja-a-ev 

 
 

Elhunytak a múlt héten:  

Varga György, 

Darusi Erzsébet. 
Imádkozzunk elhunyt 

testvéreinkért! 

 

ELSŐLÁLDOZÓK 

figyelem! 

Szülői értekezlet lesz 

kedden 9:00 vagy 

17:00. 

Búcsú gyónó napok: 

csütörtökön és 

pénteken a mise előtt 

fél órával. 

mailto:gabona.f@gmail.com

