
 

 
 

        A Szűz Mária Szent Neve templom és plébánia értesítője 

         2018. április 15-én, XIII. évfolyam, 15. szám (474) 

 Húsvét 3. vasárnapja, Anasztázia vt, Oktávia. Lit. szín: fehér. B év. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IV. 15-én,   

Húsvét 3. vasárnapja, 
Anasztázia vt, Oktávia  

08:30 – a hívekért (elhunytak: Farkas Németh Valéria, 

Svertecki György, Bognár Margit)                            
10:00 – az elsőáldozók, a bérmálkozók, és családok  
11:00 –  

18:30 –  

IV. 16-án, hétfőn,  
Soubirous Bernadett 
sz. 

Savio t. (17:00):  
Mária Neve t.:(18:30): Medjugorjei Szűz Mária tiszt. csm. 

                                                       szentmise után imaóra                  

IV. 17-én, kedden,  
Izidóra vt., Rudolf, Rezső 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.: (18:30): Farkas Németh Valériáért, csm. 

IV. 18-án, szerdán,  
Aladár és Apolló vtk, Ilma 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.: (18:30):                

IV. 19-én,csütörtökön,  
Emma özv, Malvin vt. 

Savio t. (17:00):  
Mária Neve t.: (18:30): Bíró Mihályért és Erzsébetért, csm. 

                                          szentmise után szentségimádás 

IV. 20-án, pénteken,  
Tihamér rem., Tivadar 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.:(18:30): Simon Mátyásért, csm.   

IV. 21-én, szombaton,  
Anzelm pk. egyht., Konrád 

Savio t. (17:00):  
Mária Neve t.:(18:30): Kónya Szilárdért, énm 

                                                       szentmise előtt imaóra 

IV. 22-én,   

Húsvét 4. vasárnapja, 
A Jó Pásztor vasárnapja 

Szótér és Kájusz vtk, 
Csilla  

08:30 – a hívekért  

10:00 – az elsőáldozók, a bérmálkozók, és családok  
11:00 –  
18:30 –  
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SRB-23206 Muzslya, Magyar kommün u 56, tel.: 023/549814, e-mail: gabona.f@gmail.com 
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                   Abban az időben: Az 

(Emmauszból visszatért) tanítványok 
beszámoltak az úton történtekről, meg 
arról, hogyan ismerték fel Jézust a 
kenyértöréskor. Míg ezekről 
beszélgettek, egyszer csak megjelent 
köztük (Jézus), és köszöntötte őket: 
„Békesség nektek!” Ijedtükben és 
félelmükben azt vélték, hogy szellemet 
látnak. De ő így szólt hozzájuk: „Miért 
ijedtetek meg, és miért támad kétely a 
szívetekben? Nézzétek meg kezemet és 
lábamat! Én vagyok. Tapintsatok meg és 
lássátok! A szellemnek nincs húsa és 
csontja, de amint látjátok, nekem van.” 
Ezután megmutatta nekik a kezét és a 
lábát. De örömükben még mindig nem 
mertek hinni, és csodálkoztak. Ezért így 
szólt hozzájuk: „Van itt valami 
ennivalótok?” Adtak neki egy darab sült 
halat. Fogta és a szemük láttára evett 
belőle. 
Aztán így szólt hozzájuk: „Ezeket 
mondtam nektek, amikor még veletek 
voltam. Be kell teljesednie mindannak, 
amit rólam Mózes törvényében, a 
prófétákban és a zsoltárokban írtak.” 
Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy 
megértsék az Írásokat. Majd így 
folytatta: 

„Megszentelem a vasárnapot misehallgatással és prédikációval.  
Gyónjál gyakran. Ne múljon el egy hónap sem gyónás – és a gyóntató  

tanácsával – áldozás nélkül.” Don Bosco 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Bernadett, 

Izidóra, Rudolf, Rezső, Aladár, Apolló, Ilma, Emma, Malvin, Tihamér, 

Tivadar, Anzelm, Konrád, Szótér, Kájusz, Csilla. Isten éltessen benneteket! 

Kell-e egy kereszténynek megtérnie 
Krisztushoz? -- ez valami különös, de 
nagyon szükséges kérdés. "Megtérni" ez 
esetben mégis azt jelenti: hinni 
Krisztusban és általa Istenhez fordulni. 
Oly elhatározás ez, amely már 
mögöttünk van a múltban -- 
gondolnánk. De azt mondottuk: 
"Hiszek!" És kimondtuk ezt újra a 
húsvét éjjelén. 
Mégis minden nap újra elhatározás előtt 
állunk. A keresztségi fogadalom ígéret 
volt a jövőre, és azon iparkodunk, hogy 
életünk naponkénti tetteivel az "előre 
küldött" szót, ígéretet utolérjük! A 
megtérés annyit tesz, mint jobbá válni. 
Szükségünk van-e rá?  
https://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20180415 

HÚSVÉTI IDŐ 

A húsvétvasárnaptól pünkösdvasárnapig tartó ötven napot ujjongó örömben 

üljük meg: egyetlen ünnepként, sőt „nagy vasárnapként”. A húsvéti idő 

egységes ötven napot alkot: húsvétvasárnappal kezdve hét hétből áll, az 

ötvenedik nap pedig pünkösd vasárnapja. 

Az egész húsvéti idő legjellegzetesebb felkiáltása az „Alleluja”, mely ilyenkor 

hozzákapcsolódik a szentmise kezdő- és áldozási énekéhez, és vehető a válaszos 

zsoltár válaszaként is. Pünkösdvasárnappal lezárul a húsvéti ünnepkör. 

Szerző: Ipacs Bence, https://www.martinus.hu/lelkiseg/liturgia/5056/az-egyhazi-ev-a-husveti-ido 

„Meg van írva, hogy a Messiásnak 
szenvednie kell, és harmadnap fel kell 
támadnia a halálból. Nevében megtérést 
és bűnbocsánatot kell hirdetni 
Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti 
tanúi vagytok ezeknek. Én meg kiárasztom 
rátok Atyám ígéretét.”              Lk 24,35-48 
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