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„A tizenegy tanítvány elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus 
rendelte őket. 
Amint meglátták, leborultak előtte, bár néhányan kételkedtek. 
Jézus odalépett hozzájuk, és így szólt: "Én kaptam minden hatalmat 
égen és földön. 
Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek 
meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, 
és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam 
nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig."”  (Mt 28, 16-20) 

„Jézus galileai életének homályos derengése után íme felvirradt az igazság 
hajnala, amikor az Úr dicsőségesen megjelenik vitatott és cáfolt élete után, 
amely gyermekkorával kezdődött, amikor Heródes halálra kerestette, és az 
üldözés végigkísérte egészen a Kálváriáig, majd a Golgotára, Jézus 
kinyilatkoztatja valódi mivoltát: „Nekem adatott minden hatalom a mennyben 
és a földön”. Egy maroknyi embercsoport volt csupán tanúja e rendkívüli 
életnek, amelynek híre eljutott honfitársai körébe, de még a legjobbak is 
kételkedtek benne, nem tudták megfejteni életének titkát. Ámde ennek az 
Embernek a titka, amelyet Izrael nem ismert fel, „minden nemzeté”. 
Tanítványai tanúskodnak róla és azóta minden embert megtapasztalja benne 
istensége örökké megújuló jelenlétét.” (Don Bosco kalendárium 2003, Szalézi 
Tartományfőnökség, Budapest) 

„Vezesd felebarátaidat az életszentségre, te is eléred azt.” 
Don Bosco  



 
VI. 1-én, hétfő,  
 

Drapos Pálért én.m. 
Mária, az Egyház Anyja 

VI. 2-án, kedd,  Marcellínusz és Péter vtk 
VI. 3-án, szerda,  Kovács Ida cs.m. 

Lwanga Károly és tsai vtk 
VI. 4-én, csütörtök,  Lelki hivatásokért cs.m. 

Kerény vt., Quirinisz vt. 
VI. 5-én, péntek,  Jézus Szíve tiszteletére én.m. 

Bonifác vt. pk, Fatima 
VI. 6-án, szombat,  Élő és elhunyt RFT cs.m. 

Norbert pk, Artemisz 
VI. 7-én,  
Szentháromság vasárn. 
Fülöp diak., Róbert, 
Grácia  

08:30 – a hívekért   
10:00 – a családok, gyerekek, ifjúság miséje 
11.00 – mise a Domonkos templomban 
18:30 –  Szakács Miklósért cs.m. 

   
 
 
 
 
   
 
 
 

  
V.31-én, vasárnap 16:00 BETEGEK TALÁLKOZÓJA a plébánián 
VI. 1-én, hétfő Imaóra, zsolozsma (21:00) a kollégiumban 
VI. 2-án, kedd Imaóra (18:00) a Domonkos tem. 
VI. 3-án,  szerda  Rózsa fűzér (20:00) a plébánián 
VI. 3-án,  szerda  Pósa Krisztián: (20:00):  

Vegyesházi királyok kora     
a kollégiumban 

VI. 4-én, csütörtök  
 

Medjugorje-i imaóra (16:30) 
Szentségi imaóra (19:00) 

a kollégiumban 
a kollégiumban  

VI. 6-án, szombat    Kerekasztal beszélgetés 19:30 a kollégiumban 
VI. 7-én,vasárnap Cserkész összejövetel (14:00) 

Filmvetítés: (16:00) 
a plébánián 
a kollégiumban 
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Kiadja: Római Katolikus plébánia Muzslya, tel.: 023/527754, e-mail: gabona.f@gmail.com 
A kiadásért felel: Kalapis Sztoján SDB, szerkeszti: dipl. ing. Gabona Ferenc 

„A Szentháromság kinyilatkoztatott igazsága -- elsősorban a keresztség révén -- kezdettől 
fogva az Egyház élő hitének alapja. Kifejezést nyer a keresztségi hitvallás hitszabályában, 
mely az Egyház igehirdetésében, katekézisében és imádságában fogalmazódott meg. Ilyen 
formulákat találunk már az apostolok írásaiban, mint például az Eucharisztia ünneplésébe 
átvett köszöntés: "A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a 
Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal" (2Kor 13,13)” 

ORATÓRIUM, 2009. JÚNIUS 27-től JÚLIUS 5-ig  
a kollégiumban óvodás kórtól 8. osztályos korig. 

Mindenkit örömmel várunk! 


