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Jézus, a Jópásztor
aki ismeri juhait, és juhai is ismerik őt

JÓPÁSZTOR VASÁRNAPJA
Ma, húsvét 4., azaz Jópásztor vasárnapján világszerte a katolikus
templomokban János evangéliumából idézik a 10,11-18-at. (Helyesírási
megjegyzés: a jó pásztor külön írva minőségi megjelölés, egybe írva: Jópásztor
Jézus egyik megnevezési formája, mint pl. Emberfia, szintén egybe írva.) E napon
papi és szerzetesi hivatásokért könyörög az egyház, és kéri az aratás Urát, küldjön
munkásokat aratásába, mert az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Magyar
katolikus egyházunk elmúlt évszázadában is kiváló lelkipásztorok termettek, mint
például Asztalos János, Brenner János, Mindszenty József, Prohászka Ottokár,
Regőczi István, Tóth Tihamér és még sokan mások, akik életpéldájukkal
megközelítették a mi igaz pásztorunk, Jézus Krisztus által elképzelt papi modellt. Ők
Isten tetszését keresték, nem az emberek elismerésére, tapsolására áhítoztak. Nem
a korszellem, a világ elvárásai határozták meg lelkipásztori magatartásukat, hanem
a Szentírásból kiolvasható, Jézus Szíve szerinti elvárások, s aszerint is hirdették az
evangéliumot, nem pedig párbeszédet folytattak róla. Ha kellett, elmentek a
mártíromságig is. De vannak béresek is, sajnos, egyre többen, akik már nem Isten
dicsőségét szolgálják, hanem a magukét keresik. Ma az előbbiekhez hasonlókért
imádkozzunk, és azokért, akik bennük látnak példaképet Isten országának építésére
Ma két fiatal indonéz és egy kongói verbita szerzetes kispap fog prédikálni
templomunkban. A kongóit már jól ismeritek, a két fiatal indonéz verbita az
alábbiakban mutatkozik be. Írásukat nyelvi korrekciók nélkül adjuk közre:
KLAU YULIUS SVD
Klau Yulius a nevem. Indonéziaból származom, Timor szigetről. 2015.
szeptember 14-én érkezetem meg Magyarországra Algonnal, az egyik Indonéz
rendtesvéremmel.
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Magyarországra,
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folytassuk

a

tanulmányainkat és a verbita formaciónkat a Magyar tartományban. Amióta ide
érkeztünk, mi tanultunk és igyekeztunk arra, hogy el kell sajátítanunk a magyar
nyelvet. 2017. január közepén befejeztük a nyelvtanulásunkat a nyelviskolában, és
azóta még tovabb kellene gyakorolni ezt a nyelvet, így tudunk folyékonyan beszélni
magyarul. Most egyetemista vagyok. 2017. szeptembertől odajárunk rendszeresen a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karra tanulni a filozófiát meg a
teológiát.
1991. június 25-én, Atambuában születtem. A családom katolikus és
egyszerűen élünk. Hála Istennek, a szüleim még élnek. Hatan vagyunk tesvérek, én
az ötödik vagyok a sorban. Újra csak azt mondom, hála Istennek, mert mi testvérek
is összetartóak vagyunk, és támogatjuk egymást.

2007-ben a középiskolát befejeztem a szülővárosomban, utána a Lalian-ban
található kisszemináriumba kerültem. Ez a kisszeminárium segített engem a
hivatásom tisztázásában. Mivel a kisszeminárium közel van a Verbita rendházhoz,
ahová többször ellátogathattam, a kisszemináriumi évek végére megérett bennem a
döntés: szeretnék a verbitákhoz csatlakozni. Mind a családom, mind a rokonaim és
a barátaim is üdvözölték és támogatták a döntésemet.
2011-ben csatlakoztam a Timor szigeten élő verbita misszionáriusokhoz,
először egy két évig tartó képzésben vettem részt. Ezt úgy hívják, hogy novíciátus.
A második év végén örömmel tettem le első szerzetesi fogadalmaimat. 2013-ben
Flores-szigetre kellett átköltöznöm osztálytársaimmal együtt. Itt található a verbiták
nagyszemináriuma, a híres Szent Pál Kollégium Ledaleróban. Itt ma is több száz
indonéz verbita készül misszionáriusi hivatására. Így mi is nekiláttunk a filozófiai
tanulmányainknak. Ez egy négy éves főiskolai képzést jelent, ám a második év után
újra költöznöm kellett. Az elöljárók a magyar verbita rendtartomány meghívására
kettőnket, Algon testvért és engem, Magyarországra küldtek, hogy itt folytassuk
tanulmányainkat. Bár ez nem volt könnyű számunkra, de osztálytársaink és
elöljáróink támogatása, valamint az imádság megerősítettek.
SUDARMAN ALOISIUS GONZAGA (ALGON) a nevem
Indonéziából származom, pontosan Flores szigetről.
2011-ben léptem be Verbita (Isteni Ige Társasága) rendházba.
2011-2013 Verbita Noviciátusban voltam
2013 augusztus 15-én tettem le első fogadalmat
2013-2015 tanultam Verbita Főiskolában (Indonéziában)
2015 szeptember 14-én érkeztem Budapestre
2015-2016 tanultam magyar nyelvet.
Most Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudomány Karra járok.
Miért lettem Verbita szerzetes?
 Hívő katolikus családban születtem. Kiskorom óta ministráltam templomban,
hittan órára is jártam. Nagyon jó kapcsolatban volt plébános atyával. Kiskorom
óta megvolt benne vágy hogy minél közelebb Istenhez és Őt szolgálni.
 Szeretek misszionárius lenni és misszióba menni. Régen sok verbita
misszionárius jöttek hozzánk Európából. Sokat tettek a keresztény elterjedése

minálunk Indonéziában. Az ő példájuk nagyon tetszett nekem és megérintett
engem.
 Nagyon szeretek közösségben élni. Verbita szerzetesnek egyik
jellegzetessége az, hogy közösségben élünk. Sőt nemzetközi közösség is. Ez
pont nekem való.
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
(Húsvét 4., Jópásztor vasárnapja)
1./ Ma, Jópászto-vasárnap, a papi és szerzetesi hivatások világnapján indonéz
verbita kispapok prédikálnak. Kérjétek az Urat, adjon egyházunknak a katolikus
tanítást jól ismerő, azt hűségesen őrző és tévedésmentesen tanító pápát,
püspököket és papokat, és Isten dicsőségét szolgáló szerzeteseket.
2./ Ma de. a 10-es latin nyelvű korális nagymisén Krisztus Király-vegyeskarunk
műsorán: Haydn Kis orgonamise, Liszt Tu es Petrus és Handel Halleluja.
3./ Szombat este 19 órától egyórás szentségimádásra hívunk benneteket.
4./ Jövő vasárnap lesz az utolsó 9-es diákmise. Május 1-től szeptember 30-ig tart
a nyári miserend: vasárnap reggel 8 és de. 10, köznap este 19 órai kezdéssel.
5./ A Szent Márk evangélista szerdára eső ünnepéhez fűződő búzaszentelőt jövő
vasárnap de. 10 órakor tartjuk a jó termésért könyörögve.
MISEINTENCIÓK
Szombat G
A Nagy- és a Pataki-család halottai
É
HÚSVÉT 4., JÓPÁSZTOR VASÁRNAPJA: április 22.
8h G
A Bencze-család élő és +tagjai
É
9h G
+Lesti László férj és édesapa
É
10 h G
Élő Ágnes (80. születésnap)
K
11 h G
Bilik Csenge Kinga és Rátkai Viola Anna keresztelője
CS
Kedd 10.15 h +Szemán Jánosné temetése VIII. Kőris u. 13. ref. templomban É
18 h
+Szemán Jánosné Julianna OB.
É
Szerda 7 h
+Bede István Kálmán OP. sac.
CS
Csütörtök 18 h +Raffael Antal OB. (húsvét előtt temették)
É
Péntek 7 h
+Kinga kislány (születésnap)
CS
Szombat 18 h +szülők és gyermekeik: János és Tibor, vmint élő családtagjaik É
HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA: április 29.
8h G
Az +Sarusi- és Tóth-nagyszülők
É
9 h KG
Élő Kiss Zoltán és Zita hálaadása 21. házassági évfordulón
É
10 h G
Élő Mária hálaadása 70. születésnapján
É

