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KEZDŐÉNEK Tele van a föld az Úr irgalmával Az egek az Úr szavára lettek, alleluja.
(Zsolt 32, 5-6)
OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 13, 14. 43-52)
Az apostolok hűek az üdvtörténeti tényhez: a Megváltóra vonatkozó ígéreteket a zsidó nép
hordozta, a teljesedésről szóló hírt először nekik kellett felajánlani. Pál is ezt teszi, de a
nemzeti szűkkeblűség nem ejti hatalmába. Következetesen hirdeti, hogy Jézus nem nemzeti
messiás, hanem a világ Megváltója, ezért a pogányokat nem lehet az örömhírből kizárni.
Az Isten országa éppen akkor terjed, amikor az emberek akadályt gördítenek útjába.
Pál és Barnabás Pergén keresztül eljutatlannak ítéltétek magatokat az örök
tott a pizidiai Antiochiába. Itt egy
életre, most a pogányokhoz fordulunk.
szombaton bementek a zsinagógába, és
Ezt a parancsot adta nekünk az Úr: A
leültek. Amikor a gyülekezet szétoszpogányok világosságává tettelek, hogy
lott, a zsidók és az istenfélő jövevények
üdvösségük légy egészen a föld végső
közül sokan Pál és Barnabás nyomába
határáig.”, örültek, magasztalták az Isszegődtek. Ezeket arra biztatták, hogy
ten szavát, és hittek is mind, akik az
tartsanak ki az Isten kegyelmében. A
örök életre voltak rendelve. Elterjedt
következő szombaton csaknem az egész
az Úr szava az egész környéken. A zsiváros összegyűlt, hogy hallja az Isten
dók azonban felbujtatták az előkelő
szavát. Amikor a zsidók meglátták a
vallásos asszonyokat meg a város tekinnagy tömeget, irigység fogta el őket, s
télyesebb férfiait, és üldözést szítva Pál
rágalmakat szórva próbálták Pál szaés Barnabás ellen, elűzték őket a vidékvait meghazudtolni. De Pál és Barnaről. Ők - bizonyságul ellenük - lerázták
bás bátran megfeleltek nekik: „Először
lábukról a port, és Ikóniumba mentek.
nektek kellett hirdetnünk az Isten szaA tanítványokat eltöltötte az öröm és a
vát. De mert visszautasítottátok és mélSzentlélek.
VÁLASZOS ZSOLTÁR Mi az ő népe vagyunk, * és legelőjének nyája. /Zsolt 99/
Előénekes: Ujjongjatok az Úrnak, minden földek, * szolgáljatok az Úrnak vigassággal! Járuljatok színe elé, * vidám énekszóval.
E: Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, * övé vagyunk, ő alkotott minket.
Az ő népe vagyunk, * legelőjének nyája.
E: Valóban jó az Úr, irgalma örökké megmarad, * és hűsége nemzedékről nemzedékre.
SZENTLECKE a Jelenések könyvéből (Jel 7, 9. 14b-17)
A Jelenések könyve utal az Egyház küzdelmeire. Az Isten országa a jó és a rossz küzdelmében bontakozik ki, s az Egyháznak sok áldozatot kell hoznia. Bizalmát abból merítheti,
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hogy Isten ereje működik az emberek üdvözítésében. Bármilyen nagy a földön a gyengeség, a hitetlenség, a bűn, Isten háza megtelik. Az üdvözültek serege minden nyelvből és
népből tevődik össze, a Bárány vérében mossák meg ruháját, tőle kapják a megigazulást.
Én, János, akkora sereget láttam, hogy
meg sem lehetett számlálni. Minden
nemzetből és törzsből, népből és nyelvből álltak ott a trón és a Bárány előtt.
Fehér ruhában voltak, a kezükben
pálmaággal. Ekkor a vének közül az
egyik megszólított, és azt mondta:
„Ezek a nagy szorongattatásból jöttek.
Ruhájukat fehérre mosták a Bárány

vérében. Ezért állnak Isten trónja előtt,
s éjjel-nappal szolgálnak neki a templomban. A trónon ülő oltalmat nyújt
nekik. Nem éheznek, és nem szomjaznak többé, a nap nem égeti őket, sem
másfajta hőség. Mert a Bárány, aki a
királyi trónon ül, legelteti és az élő vizek forrásához tereli őket. Isten pedig
letöröl a szemükről minden könnyet.”

ALLELUJA Jézus mondja: „Én vagyok a jó Pásztor, * ismerem juhaimat, és juhaim
ismernek engem.” (Jn 10, 14)
+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 10, 27-30)
A jó Pásztor képe egészen kifejezi az üdvösség útját. A hit úgy jön létre, hogy meghalljuk
Krisztus szavát, és felismerjük. Ő szólít meg és ő adja a meghallás képességét. Ő ismer
bennünket, megszólít, a kezdeményezés és a vezetés tőle van. Neki köszönhetjük, hogy követhetjük őt. Amíg benne bízunk, senki nem szakíthat el tőle, mert az Atya minden hatalmat
neki adott. Ha egyszer életét adta övéiért, akkor segítő kegyelmét sem sajnálja tőlünk.
Abban az időben Jézus ezt mondta
tanítványainak:
„Juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem őket, és ők követnek engem. Örök
életet adok nekik, nem vesznek el soha,

és senki nem ragadja ki őket kezemből.
Atyám, aki nekem adta őket, nagyobb
mindenkinél: Atyám kezéből nem ragadhat ki senki semmit. Én és az Atya
egy vagyunk.”

TEMPLOMUNK HÍREI
 Húsvét 4. – Jó Pásztor vasárnapja - papi hivatások vasárnapja. Imáinkban kérjük az aratás Urát, küldjön alkalmas munkásokat aratásába!
 Ma /17-én/ este a fél 8-as szentmisét – Joó Balázs, kisteleki plébános mondja. A fél 8as szentmiséken ebben a félévben is több vendégünk lesz; terveink szerint május 6-án P.
Lukács János SJ., május 15-én P. Forrai Tamás SJ., és május 22-én Pálfai Zoltán, makói
plébános.
 Egyetemista hittan – kedden este fél 8-kor a hittanteremben.
 Bibliaóra – szerdán az esti szentmise után.
 Szent Adalbert püspök és vértanú – emléknapja szombaton.
 „Akikért a harangok szólnak. Emlékezés az 560 éve történt nándorfehérvári diadalra” – Dr. Hencz Péter előadása szombaton este, április 23-án este a szentmise után.
 Ima jó termésért – hagyományosan – elsősorban a plébániatemplomokban.
 Beavatás 3. alkalma elsőáldozóink számára – jövő vasárnap – Húsvét 6. vasárnapján,
a 10 órai szentmise keretében. Templomunkból hárman bérmálkoznak majd Pünkösd napján a Dómban. Imádkozzunk elsőáldozóinkért és bérmálkozóinkért.
 Pünkösdi kilenced, 3. alkalommal templomunkban – május 6-14-ig – 1830 szentmise
tanúságtétellel és szentségimádás. A vasárnapi szentmisék fél 19 30 – kor kezdődnek. A
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szentmisék alatt gyónási lehetőség. Idei témánk: Isten hívja /irgalom - megtérés/ a szabad
embert /aszkézis-spiritualitás/, néven szólítja /teljesség/, küldetést ad neki /karizma/, a
szeretetben /misztika/.
 Családi nap – Süveges Gergővel – a Szent József templomban, május 21-én. A részletekről később.
 Családi Egyetem - Színezd újra! - Tavaszi párkapcsolat karban-tartó játék – A
részletekről: http://csaladkozpont.hu/csaladegyetem/video-tarhely/.
2x1% – MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ – JTA
• Magyar Katolikus Egyház: 0011 – részére – kiállás Katolikus Egyházunk mellett a 0 öszszegről való rendelkezés is. Kérjük, legyen segítségünkre azzal, hogy másoknak is ajánlja
a Katolikus egyház támogatásának ezt a lehetőségét.
• Jézus Társasága Alapítvány – második 1%: 18064333-2-42 – az alapítvány minden évben jelentősen támogatja templomunk közösségi életét. /2016-ban 150 eFt támogatással/
CSOPORTÖSSZEJÖVETELEK
 Családi Csoport – kéthetenként, hétfő este 6 órakor a hittanteremben. Új párok jelentkezését is szívesen fogadjuk!
 Szent Mónika csoport – hétfőnként este, a szentmise után.
 Szemlélődő csoport imaórája – kedden este fél 8 órakor a sekrestyében. /Szentírási elmélkedés – párbeszéd Istennel – csend –közösség/.
 Gerinctorna Csoport – kedden 6 órakor – jelenleg csak hölgyek látogatják.
 AN Klub – kedden este fél 7 órakor.
 AA Klub – szerdán este 6 órakor a hittanteremben.
 Meditációs csoport /1–2/ csütörtök 8h és péntek 8h – a rendházi meditációs teremben.
 Keresztény Élet Közössége – hétfőn vagy pénteken, - cc. ¼ 8- a meditációs teremben.
SZERZETESI ÉS PAPI HIVATÁS I.
„Az ilyen hivatásnak nem a párkapcsolatra való képtelenség a jele. A szerzetesi vagy papi
hivatás az általános emberi természetre épül. Azaz olyan normális embereket szólít meg az
Isten, akikben jelen van a természetes vonzódás a másik nem iránt. Tehát nem arról van
szó, hogy akiket Isten papnak hív, annak az a jele, hogy nem érdeklik a nők. Az, hogy valaki vonzódik a nők iránt, nem hogy nem kizáró ok, hanem épp az alkalmasság kritériuma:
valóban férfi az illető.
Egy újabb hívás. Arról van inkább szó, hogy az alapértelmezett, az emberi természetünkbe beleírt hivatáson túl Isten egy újabb meghívása jelenik meg, ami nem szünteti meg
a korábbit, de mélyen átformálja. Ez a hívás összetett dolog, olykor sok apró részletből áll
össze. Először vannak „nyugtalanító jelek”.
Más is vonz, mint a lányok, pl. vonz az ima, ministrálás, mások segítése, stb. Ha
ezeket az ember kezdi komolyabban venni, konkrét cselekedetekké formálni (pl. gyakori
misére járás, stb.), akkor Istennel való kapcsolata elmélyül, elkezd komolyan érdeklődni a
papi vagy szerzetesi élet iránt, és Isten valahogy egyre erősebb vágyakat és vonzalmat ad
neki egy ilyen életforma után. A vonzalom aztán megszilárdul, és lassan meggyőződéssé
válik, felfedezi a mélyén rejlő hívást, és igent mond rá. A szív vágya és döntés mellett külső szempontok is vannak. Ilyenek az alapvető képességek, amelyek megléte szükséges (pl.
egy későbbi igehirdetőnek képesnek kell lennie tanulmányok végzésére), valamint a keresztény közösségnek is fel kell ismernie, hogy az illetőben megvannak a hivatás adomá-
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nyai. Ezt a felelős vezetők hivatottak megítélni. Összességében tehát Isten hívását személyes belső és külső egyházi valóságok egyszerre közvetítik.”
SZERZETESI ÉS PAPI HIVATÁS II. – NYUGTALANÍTÓ JELEK
Papok, szerzetesek, ilyesmiket szoktak mondani, amikor visszaemlékeznek, arra, hogy hivatásuk kezdetén mit éreztek:
 Nyugtalanság. Valahogy nem tölti be a szívemet, amit jelenleg csinálok. Lehet értékes,
de mégsem elég. Valami többre vágyom, csak nem tudom mi is az.
 Jézus személye nagyon fontossá válik számomra. Vágyom jobban követni Őt. Szeretek
Vele időt tölteni az imában. Barátok vagyunk. Vágyom egy még mélyebb kapcsolatra Vele, radikálisabban az Övé lenni.
 A Szentmise nagyon sokat kezd jelenteni számomra.
 Újra és újra felmerül bennem a vágy, hogy többet adjak Istennek és az embereknek.
 Vonz a szerzetesi vagy a papi élet, szívesen álmodozom róla. Lelkesítenek bizonyos oldalai. Van, hogy el tudnám magam képzelni, hogy misézek, hirdetem az evangéliumot. Ez
olyan jó érzéssel tölt el. Főleg amikor Istenhez közel érzem magam, akkor tűnik vonzónak
ez az út.
 Olykor nagyon ellentétes érzéseim vannak. Hol arra vágyom, hogy szerzetes legyek,
máskor meg a házasság vonz nagyon. Ilyenkor meg inkább félek, hogy Isten szerzetesnek
hiv. Vajúdom a dilemmán. Erősen hullámoznak az érzéseim.
 Mondták már nekem mások is, hogy el tudnának képzelni papnak, szerzetesnek.
 Nagyon szeretnék segíteni a szegényeken, rászorulókon. El tudnám magam képzelni,
hogy értük éljek.
 Olyan jó lenne megismertetni Jézust másoknak. De hogyan?
 Megragadott Szent Ignác (Szent Ferenc, Don Bosco stb.) alakja. Nagyon elkezdett érdekelni. Párhuzamokat látok az életem és az ő élete között.
 Ha olvasok a jezsuitákról (verbitákról, domonkosokról stb.), a rend tevékenységéről,
történetéről, akkor lelkesedést érzek. Szívesen lennék olyan, mint ők, tenném azt, amit ők.
Ha több ezek közül igaz rád, bizonyos rendszerességgel előforul, érdemes komolyan feltenned a kérdést: "talán engem hív?" Forrás: http://hivatas.jezsuita.hu/dontesrol/hivatasjelei.
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● Április 18. hétfő: 700 + Dezső l.ü.; 1830 élő Istvánért és családjáért ● Április 19. kedd:
700 + István és Zoltán l.ü.; 1830 + jótevőkért ● Április 20. szerda: 700 + Csaba l.ü.; 1830
Antal és Dobos család élő és + tagjaiért. ● Április 21. csütörtök: 700 ad int. don; 1830 +
Mag család, + szülők és gyermekek l.ü. ● Április 22. péntek: 700 élő gyermekért és
családjáért; 1830 + édesapa, nagyapa és férj l.ü. ● Április 23. szombat: 700 int. priv.; 1830
+ Petronelláért, Jenőért és Tiborért.
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