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Meghívás és küldetés
Húsvét 4. vasárnapja Jó Pásztor vasárnapja. Ezen a napon a hivatásokért imádkozunk. Szentatyánk erre a napra írt üzenetében arra hív, hogy
hiteles keresztény életünkkel, imádságunkkal, életszentségre törekvésünkkel
mutassuk meg Isten szeretetét a világban.
„Aki kinyitja szívét Krisztus számára, az nemcsak a saját létének
titkát fogja megérteni, hanem saját hivatásának titkát is, és a kegyelem
csodálatos gyümölcseit fogja teremni. Ezek közül az első az életszentségben való növekedés azon a szellemi úton, amely a keresztség ajándékával
kezdődik, és a tökéletes szeretet teljes kibontakozásához vezet. Ha a keresztény ember feltétel nélkül éli az Evangéliumot, akkor mindig képes lesz arra,
hogy úgy szeressen, mint Krisztus, és megszívlelje az intelmeit: „Legyetek
hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes” (Mt 5,48). Arra törekszik,
hogy az Egyház közösségén belül egységben maradjon a testvérekkel és az
újraevangelizálás szolgálatába áll, hogy az Isten szentségét közvetítő szeretet
nagyszerű igazságát hirdesse és tanúsítsa.”
A hivatások szolgálata minden keresztény kötelessége. Emberként
és keresztényként kell megélnünk hitünket, ezzel vonzóvá tenni Isten ügyét,
megmutatni az elkötelezett élet szépségét, fontosságát.
Tegyük fel bátran a kérdést: mire hív engem az Isten? Jelen élethelyzetemben mit tehetek a másik emberét.

Kérdezzem meg magamtól, mit szólnék, ha gyermekem/unokám
papi vagy szerzetesi hivatást választana? Tudnék-e neki szívből örülni? Imádkozom-e naponta azért, hogy legyenek nagylelkű fiatalok, akik meghallják
isten hívó szavát? Hogyan beszélek a papokról, a papságról? Kiérződik-e
szavaimon, hogy fontosak a számomra?
Kedves fiatal barátaim! Keressétek nagylelkűen Istent, keressétek nagylelkűen a hívó szót. Isten mindannyiunkat meghív szolgálatára.
Válaszoljunk bízó lélekkel hívására.
Fülöp Ákos plébános

Fatimai Szűz Mária ünnepe
Május 13.

Mit tart a jelenésekről az egyház?
Minden korban voltak Mária-jelenések, mégis feltűnő, hogy a XIX.
századtól kezdve megnőtt a számuk.
A jelenések alkalmával Máriát mély alázat jellemzi. Boldognak
mondja őt “minden nemzedék”, mert - Jézushoz hasonlóan - Isten kegyelmét
hirdeti. Jézus mondta:”Tanításom nem tőlem való, hanem attól, aki küldött”
(Jn.7,16), és “Aki engem látott, az Atyát is látta.” (Jn. 14,9.). Az isteni Ige
emberi szavai nélkül sohasem érthettük volna meg az Atya Szívét: szükségünk volt arra, hogy a Fiú megértesse velünk az Atyát, akit emberi szem nem
láthat.
Az Egyház reformtörekvéseiben szemét Máriára szegezi. Nem azért,
hogy halmozza a Mária-ünnepeket, áhítatokat, hanem egyszerűen azért, hogy
tudjuk, mi is a valóságban az Egyház, az egyházias szellem és magatartás.
Szüntelenül megemlékezünk Mária figyelmeztető felhívásáról:
“Tegyetek meg mindent, amit csak mond Jézus!” Mária ott él Fia szándékaiban: Isten neve dicsőüljön meg a földön, jöjjön el az Ő országa, s akarata
valósuljon meg a földön is, miként a mennyben.
A Mária-jelenésekkel kapcsolatban döntő jelentőségű az a tanítás,
amely szerint a kinyilatkoztatás lezárult az apostoli korban. Ez az alapvető
meggyőződés vonja meg a jelenések határait és hovatartozását. Nem
foghatjuk fel tehát ezeket úgy, mintha kiegészítenék vagy folytatnák a kinyilatkoztatást.
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Mária megjelenései - amelyek elfogadására nem kötelez bennünket
az egyház -impulzusokat adnak a megújulásra. Például Lourdes vagy Fatima
olyan helyek, ahol nemcsak fokozott Mária-tisztelet született meg: új erőre
kapott a Krisztusba és Istenbe vetett hit, egybekötve az Eucharisztia iránti
mély hódolattal, valamint a megtérések erkölcsi csodáival; hatalmas lendület
árad ki belőlük az egész egyházi életre.
A fatimai történet
A portugáliai Fatima a jelenések óta Lourdes után Európa egyik leglátogatottabb Mária kegyhelye, évi több millió zarándokkal.
1916. május 13. - 1917. október 13. között a 10 éves Santos Lúcia , valamint unokatestvérei: a 9 éves Marto Ferenc és annak húga, a
7 éves Marto Jácinta három angyali és hat Mária-jelenést láttak. Az angyal
a béke angyalának, illetve Portugália őrzőangyalának nevezte magát. 1917.
május 13-án a Szent Szűz jelent meg a Cova da Iria (a Béke völgye) lejtőjén,
és kérte a gyermekeket, hogy imádkozzák a rózsafüzért, és hat hónapon át
ugyanebben az időpontban jöjjenek el hozzá. A Szűzanya minden alkalommal imádságot, áldozatot és engesztelést kért.
1917. október 13-án kb. hetvenezer ember jelenlétében történt a
jelenés és a mindenki számára látható napcsoda.
A leirai megyés püspök, miután kivizsgálta az eseményeket, 1930.
október 13-án kihirdette a jelenések természetfölötti jellegét, és engedélyezte
a fatimai Szűzanya tiszteletét. 1931. május 13-án a teljes portugáliai püspöki
kar elzarándokolt Fatimába, és felajánlották az országot Mária Szeplőtelen
Szívének. E felajánlás a Szűzanya különleges oltalmának köszönhetően
megmentette Portugáliát a II. világháború borzalmaitól. Hálából a portugál asszonyok arany ékszereikből és kb. háromezer drágakőből koronát
készítettek, amellyel XII. Piusz pápa legátusa 1946-ban megkoronázta az
l920-ban már elkészített kegyszobrot, és elrendelte Máriának mint a Világ
királynőjének ünnepét.
A Szűzanya három titkot bízott a pásztorgyermekekre: az első
titok az újabb világháborúról beszélt az I. világháború végén. A második
a pokol látomása volt. A harmadik titok próféciát tartalmaz XX. századi
egyházüldözésekről, és beszél egy “fehérbe öltözött püspökről”, aki lövések
következtében összerogy. Lúcia (aki nővér lett, és magas kort élt meg) és
II. János Pál ebben a pápa elleni 1981. május 13-ai merényletet látták. Ezt
a titkot Szent II. János Pál 2000-ben hozta nyilvánosságra, valamint 2000.
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május 13-án Ferencet és Jácintát (akik még gyermekkorukban haltak meg)
Fatimában boldoggá avatta. A merénylő golyóját a pápa a kegyhelynek ajándékozta, és azt a Szűzanya koronájába foglalták.
A Szűzanya többek között arról beszélt, hogy szent Fia és az Ő
Szeplőtelen Szívét mennyire bántják az emberek bűnei. Utolsó jelenésekor a
Rózsafüzér Királynéjaként mutatkozott be.
A fatimai Szűzanya ünnepéhez:
zárjuk:

A Szűzanya kérése: Minden egyes rózsafüzértizedet ezzel az imával

Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket! Ments meg minket a pokol
tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban
rászorulnak irgalmadra.

Fejtörő
A baloldali oszlopban felsorolt vasárnapok mindegyikének van valami sajátos tartalma, tanítása, arculata. Keresse meg ezt a jobb oldali oszlopban, és egy vonallal kösse össze a hozzájuk tartozó betűket. Aztán a baloldali
oszlop sorrendjében, felülről lefelé haladva olvassa össze a betűpárokat. Egy
olyan kifejezést kap, amelyet minden szentmisében mondunk, de amely a
húsvéti szent időben különösen aktuális.
Húsvét 2. vasárnapja

I

Húsvét 3. vasárnapja

T

Húsvét 4. vasárnapja

N

Húsvét 5. vasárnapja
Húsvét 6. vasárnapja

Á
Á

Húsvét 7. vasárnapja

Y
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N A búcsúzó Jézus megígéri a
Szentlelket
S Fehérvasárnap. Tamás apostol
hisz. Az Isteni irgalmasság vasárnapja.
B Jézus a Jó Pásztor. A hivatások
vasárnapja
A Az Úr Jézus főpapi imája értünk
E A Feltámadott együtt étkezik a
tanítványokkal
R A búcsúzó Jézus összefoglalja
tanítását: Szeressétek egymást…
„hogy egyek legyenek”

Imádság a papokért
Mária,
Jézus Anyja és a papok Anyja,
engedd, hogy így szólítsunk téged,
hogy ünnepelhessük anyaságodat,
s Fiad és fiaid papságát szemlélhessük nálad,
Istennek szent anyja!
Krisztus Anyja, aki a Szentlélek fölkenése által a pap Messiásnak
embertestet adtál,
hogy üdvözítse a szegényeket és a megtörtszívűeket;
őrizd meg szívedben és Egyházadban a papokat,
Megváltónknak Anyja!
Hitnek Anyja,
aki elkísérted a templomba az Emberfiát,
hogy beteljesítse az atyáknak adott ígéreteket;
ajánld az Atyának az ő dicsőségére Fiadnak papjait,
Szövetség Szent Szekrénye!
Egyháznak Anyja,
aki az utolsó vacsora termében a tanítványok között
az új népért és pásztoraiért imádkoztál;
eszközöld ki a papoknak az ajándékok teljességét,
Apostolok Királynője!
Jézus Krisztus Anyja,
ki Fiad mellett álltál élte kezdetén és küldetésében,
kerested őt, a Mestert a sokaságban,
mellette álltál, amikor felmagasztalták a földről,
s odaadta magát egyetlen és örök áldozatul;
aki fiadként kaptad meg Jánost,
fogadd el az öröktől fogva meghívottakat,
oltalmazd növekedésüket,
kísérd életükben és szolgálatukban a te fiaidat,
Papok Édesanyja!
Ámen.
„hogy egyek legyenek”				
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Hirdetések

A Szövetség a családokért szervezet aláírásgyűjtést hirdetett a családok megmentéséért. Az aláírásgyűjtés érvényessége szempontjából kérjük a
teljes adatok feltüntetését!
Ma 14 órai kezdettel Szentségimádás, majd kinti keresztút, s utána
16 órai kezdettel ünnepi szentmisében adunk hálát Jó Pásztorunknak a papi
és szerzetesi hivatásokért.
Köszönjük a kedves híveknek az édes, vagy sós készítményeket,
melyeket a mai IMANAP-ra készítettek. Isten fizesse meg!
Ma valósul meg a gyűjtés minden szentmise után a kispapok részére.
Adományaikat előre köszönjük!
Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett
gyűjtés összege, az elmúlt héten 300.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete
óta 4 528.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!
A Szent Ignác kép restaurálási költségeinek fedezése céljából koncert
készül május végén és június elején. Emléklap és egyben belépő 10.- € értékben vásárolható. Előre köszöni ft. ThDr. Puss Sándor, jezsuita atya, főszervező.
A belépő s egyben emléklapot a plébánia irodájában, vagy a templomainkban
lehet megvásárolni.
Idén is hagyományosan buszt indítunk a Nagymarosi Katolikus Találkozóra 2014. május 24-én, szombati napon. A nap főelőadója Böjte Csaba
ferences atya lesz, a szentmisét Alberto de Bottari de Castello, apostoli nuncius celebrálja.
Indulás reggel 7:30-kor a Matica háza elől, az érkezés este 20:00 –
20:30 között esedékes.
A busz Gútáról indul. Jelentkezni – minél előbb – Berta Péternél,
vagy a Szent Anna boltban lehet.
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Heti liturgikus naptár
11. vasárnap: HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA
(Szent Odó, Majolusz, Odiló és Hugó cluny-i apátok, Boldog Salkaházi Sára)
ApCsel 2,14a.36-41; Zs 22; 1Pét 2,20b-25; Jn 10,1-10
Jézust, akit keresztre feszítettek, Krisztussá tette Isten
12. hétfő
(Szent Néreusz és Szent Achilleusz, Szent Pongrác)
ApCsel 11,1-18; Zs 41-42; Jn 10,11-18
A pogányoknak is megadta az Isten a megtérést az életre
13. kedd
(Fatimai Szűz Mária, Szent Szerváciusz, Bogner Mária Margit)
ApCsel 11,19-26; Zs 86; Jn 10,22-30
Az Úr volt velük, ezért sokan hittek, és tértek meg az Úrhoz
14. szerda
ApCsel 12,24 - 13,5a; Zs 66; Jn 12,44-50
Az Úr igéje növekedett és terjedt
15. csütörtök
(Szent Pachómiusz apát, Szent Zsófia)
ApCsel 13,13-25; Zs 88,2-27; Jn 13,16-20
Dávid utódaiból támasztotta Isten Üdvözítőnket, Jézust
16. péntek
(Nepomuki Szent János)
ApCsel 13,26-33; Zs 2; Jn 14,1-6
Ígéretét teljesítette Isten, amikor feltámasztotta Jézust
17. szombat
(Baylon Szent Paszkál, Szent Alkuin, Boldog Scheffler János)
ApCsel 13,44-52; Zs 97; Jn 14,7-14
Az Úr igéje elterjedt az egész vidéken

„hogy egyek legyenek”				
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A szentmisék rendje
2014. május 12 – 18.

V.
13.

V.
12.

Streda – Szerda

Utorok – Kedd

Pondelok – Hétfő

Piatok – Péntek

V.
14.

V.
16.
Sobota – Szombat

Štvrtok – Csütörtök

V.
17.

V.
15.

V.
18.

5. VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA
HÚSVÉT
5. VASÁRNAPJA

7:00
8:00
18:00
8:00
10:0
17:00

7:00
8:00
18:00

8:00
18:00
18:00

slovenská
magyar
magyar

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna

Szent Rozália
Panzió
Sv. Anna

† Antónia
Élő édesanya és lánya
† Margit és László

Seregi cs.† tagjai
Tisztítótűzben szenv. lelkekért
† Marek

Poďakovanie
Hálából a ker. szentségéért
† Keresztanya Ilona

magyar
magyar
slovenská

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna

† Gyula
Za zdravie a dary D. Svätého
† Huszár István és Irén

Rózsafűzér társ. † tagjaiért
† Ladislav

slovenská
magyar
magyar

Szent Rozália
Sv. Rozália
Szent András

Szent Rozália
Sv. Anna

† Filip a rod. príslušníci
† Klimcsík Viktor
† Magyar Jenő és családtagok
magyar
slovenská
magyar

7:00
8:00
18:00

magyar
slovenská

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna

† Pál és Erzsébet
† Rodičia
Miséző pap szándékára
† Ester
Miséző pap szándékára
magyar
slovenská
magyar
slovenská
magyar

8:00
18:00

slovenská
magyar
magyar

Szent Rozália
Sv. Ondrej
Szent András
Sv. Ondrej
Szent Anna
8:00
9:00
11:00
18:00
18:00
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