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IV. 8-án,   

AZ ISTENI 

IRGALMASSÁG  

VASÁRNAPJA, 
Dénes pk, Egyiptomi 

Mária 

08:30 – a hívekért (elhunytak: Benák Nada, Ašler   

  Aleksandar, Somorai Zoltán)                            
10:00 – az elsőáldozók, a bérmálkozók, és családok 

11:00 – Palatinus Erzsébetért, csm. 

18:30 –  

IV. 9-én, hétfőn,  

Gyümölcsoltó 

Boldogasszony 

Mária Neve t.:(10:00): 

Savio t. (11:00):  

Mária Neve t.:(18:30): Beteg hozzárortozókért, csm.   

                                                       szentmise után imaóra                  

IV. 10-én, kedden,  
Ezekiel próféta, Zsolt 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.: (18:30): Sándor Györgyért, Istvánért és 

Juliannáért,  énm. 

IV. 11-én, szerdán,  
Szaniszló vt. pk, Glória 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.: (18:30):                

IV. 12-én,csütörtökön,  
I.Gyula pp, Sába, Zénó 

Savio t. (17:00):  

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

IV. 13-án, pénteken,  
Márton vt. pp, Ida özv. 

Savio t. (17:00): Bata Juliskáért, énm. 

Mária Neve t.:(18:30):    

IV. 14-én, szombaton,  
Lambertus vt. Tior vt. 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.:(18:30): Kazi Ilonáért, énm.      

                                                       szentmise előtt imaóra 

IV. 15-én,   

Húsvét 3. vasárnapja, 
Anasztázia vt, Oktávia  

08:30 – a hívekért  

10:00 – az elsőáldozók, a bérmálkozók, és családok  

11:00 –  

18:30 –  
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                   Amikor a hét első napján 

(Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus 
megjelent a tanítványoknak ott, ahol 
együtt voltak, pedig a zsidóktól való 
félelmükben zárva tartották az ajtót. 
Belépett és így szólt hozzájuk: „Békesség 
nektek!” Miután ezt mondta, 
megmutatta nekik a kezét és az oldalát. 
Az Úr láttára öröm töltötte el a 
tanítványokat. Jézus megismételte: 
„Békesség nektek! Amint engem küldött 
az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E 
szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: 
„Vegyétek a Szentlelket! Akinek 
megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot 
nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az 
nem nyer bocsánatot.” 
A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy 
melléknevén Iker, nem volt velük, 
amikor Jézus megjelent nekik. Később a 
tanítványok elmondták neki: „Láttuk az 
Urat.” De ő így szólt: „Hacsak nem látom 
kezén a szegek nyomát, ha nem érintem 
ujjaimat a szegek helyéhez, és nem 
tapintom meg kezemmel oldalát, én 
nem hiszem!” 
Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a 
tanítványok. Tamás is ott volt velük. 
Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó 
zárva volt. Belépett és köszöntötte őket: 
„Békesség nektek!” Tamásnak pedig ezt 

„Ha szeretnéd megtudni, ilyen szinten van irántunk Isten irgalmassága, 
emeld tekintetedet egy feszületre és meglátod, hogy Isten meghalt 

érettünk, vagyis megmentette lelkünket.” Don Bosco 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Dénes,  

Mária, Ezekiel, Zsolt, Szaniszló, Glória, Gyula, Sába, Zénó, Márton, 

Ida, Lambertus, Tibor, Anasztázia, Oktávia. Isten éltessen benneteket! 

Tamás hitetlensége többet használt 
hitünknek, mint a többi tanítvány 
hite! Ahogy tapintja Krisztusát s 
meggyőződik a hitben, szétfoszlik 
mind a kétség, szilárdul tőle a mi 
hitünk. Tehát a kétkedő tanítvány, ki 
érinté a Szent Sebeket, lesz erősítő 
tanúság a Föltámadás mellett!  

(Nagy Szent Gergely)  

Nem gyakorolva hitünk sorvad s 
meghal hamarosan! -- Az igazságnak 
nemcsak az az árulója, ki 
megtagadja, hanem ki nyíltan meg 
nem vallja!  

(Szent Ambrus) 
https://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20180408 
 

Az isteni irgalmasság egyesíti Szent II. János Pált és Ferenc pápát 

Nem gondolhatunk az isteni irgalmasságra Urunk feltámadása nélkül, mert 

Húsvétban találjuk meg Isten irgalmassága kinyilatkoztatásának csúcspontját, 

az örök életre való nyitást. Ez a legnagyobb ajándék, amelyet Isten Krisztusban 

nyújt az embernek. Jézus éppen azért jött el a világba, hogy kinyilatkoztassa 

Isten irgalmas arcát – mondta az interjúban Oder prelátus. Nyilvánvaló a mély 

kötődés az irgalmasság témájában II. János Pál és Ferenc pápa között, aki 

rendszeresen merít a Dives in Misericordia – kezdetű enciklikából, ennek 

szentelte a jubileumot is. http://hu.radiovaticana.va/news/2017/04/21/az_isteni_irgalmass 

mondta: „Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a 
kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és érintsd 
meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem 
hívő!” Tamás így válaszolt: „Én Uram, én 
Istenem?” Jézus ezt mondta neki: „Most 
már hiszel, Tamás, mert láttál engem. 
Boldogok, akik nem láttak, és mégis 
hisznek!” 
Jézus még sok más csodajelet is művelt 
tanítványai szeme láttára, de azok 
nincsenek megírva ebben a könyvben. 
Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek: 
Jézus a Messiás, az Isten Fia, és hogy a hit 

által életetek legyen benne.    Jn 20,19-31 
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