
 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője  

2012. május 6-án, VII. évfolyam, 18. szám (169) 

Húsvét 5. vasárnapja, Judit vt., Frida Ivett, Zsóka 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

V. 7-én, hétfőn,  Gizella csdanya, Gusztáv vt. 

V. 8-án, kedden,  Milánói Győző katona, Mihály 

V. 9-én, szerdán,   

Albert szerz., Karola 

V. 10-én, csütörtökön,   

Izidór szántóvető, Ármin 

V. 11-én, pénteken,   

Majlát apát, Fábiusz vt. 

V. 12-én, szombaton,  

 

 

Pongrác vt., Leopold Mandic 

V. 13-án,  

Húsvét 6. vasárnapja  

Servác pk, Imelda, Imola 

08:30 – szentmise a hívekért   

10:00 – a családok, gyerekek,  ifjúság  miséje 

11.00 – a Domonkos templ. 

17:00 – esti szentmise 
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Ingyenes heti kiadvány, Kiadja: Római Katolikus plébánia Muzslya, SRB-23206 Muzslya,  
Magyar kommün u 56, tel.: 023/528442, e-mail: gabona.f@gmail.com  

A kiadásért felel: Kalapis Sztoján SDB, szerkeszti: dipl. ing. Gabona Ferenc. 

Én vagyok az igazi szőlőtő, Atyám 
pedig a szőlőműves. Minden 
szőlővesszőt, amely nem hoz 
rajtam gyümölcsöt, lemetsz, és 
minden termőt megtisztít, hogy 
többet teremjen. Ti már tiszták 
vagytok az ige által, amelyet 
mondtam nektek. Maradjatok 
bennem, és én tibennetek. Miként 
a szőlővessző nem tud gyümölcsöt 
hozni önmagától, ha nem marad a 
szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem 
maradtok bennem. Én vagyok a 
szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. Aki 
bennem marad, és én őbenne, az 
bő termést hoz, mert nálam nélkül 
semmit sem tehettek. Ha valaki 
nem marad bennem, azt kivetik, 
mint a szőlővesszőt, és elszárad; 
összeszedik, tűzre vetik és elég. Ha 
bennem maradtok, és az én igéim 
tibennetek maradnak, kérjetek, 
amit csak akartok, és megkapjátok. 
Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy 
sok gyümölcsöt hoztok, és 
tanítványaim lesztek. (Jn 15,1-8) 

„A kegyelem eléréséhez sok hit, sok ima és egy kis szeretetszolgálat kell.” 
Don Bosco 

 

Olvasmány: ApCsel 4,8-12; Zoltár: Zs 117; Szentlecke: 1Jn 3,1-2; Evangélium: Jn 10, 11-18 
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A héten, névnapjukat ünneplő híveinket, 

köszöntjük:  

Gizella, Gusztáv, Győző, 

Mihály,  Albert, Karola,  

Izidor, Ármin, Majlát, Fábiusz, 

Pongrác, Leopold, Imelda, Imola. 

 Isten éltessen benneteket! 

 ELMÉLKEDÉS 
„A szőlőtő és a szőlővessző együtt 

vannak. Jaj annak a szőlővesszőnek, 

amelyikből venyige lesz! Elvesztette 

értelmét, célját, rendeltetését Isten 

országában. Vigyázzunk, hogy soha 

venyige ne legyen belőlünk. Nekünk 

meg kell maradnunk szőlővesszőnek 

a szőlőtőn. Az Úr Jézus azt mondja: 

"Maradjatok énbennem, mint ahogy a 

szőlővessző rajtamarad a szőlőtőn; 

nálam nélkül semmit sem tehettek." 

(Jn 15,4)” 
http://www.augsburgimisszio.de/index.php?option=com

_content&view=article&id=113:husvet-5-

vasarnapja&catid=3:szentmise 

A szentséget felvevő személy 

számára a szentség érvényes lehet, 

de hogy gyümölcsöző-e, ez a két 

dolog nem ugyanazt jelenti. A 

szentségfelvétel lehet érvényes és 

ennek ellenére lehetséges, hogy a 

hozzá fűződő kegyelmeket az 

ember nem kapja meg. Ami még 

rosszabb, a méltatlan 

szentségfelvétel által bűnt követhet 

el. Az Eucharisztiáról szólva Szent 

Pál figyelmeztet: ,,Aki tehát 

méltatlanul eszi a kenyeret, vagy 

issza az Úr kelyhét, vétkezik az Úr 

teste és vére ellen.” (1Kor 11,27). 

A szentségek csak azok számára 

közvetítenek kegyelmet, akik nem 

állnak ellen annak. A Szentléleknek 

szüksége van a te nyitottságodra 

és belső hajlandóságodra. Ő ott áll 

az ajtód elôtt és zörget, de 

hívatlanul nem tér be. Tehát be is 

zárkózhatsz Előtte, de a hit és az 
alázat által szélesre is tárhatod 

Előtte szíved ajtaját. 
http://metropolita.hu/2010/01/25/a-bermalas-

szentsegenek-gyumolcsei/ 

A Bérmálás hatása a Pünkösdhöz 

hasonlóan a Szentlélek különle-

ges kiáradása. Ez a kiáradás a 

lélekbe eltörölhetetlen karaktert 

pecséttel, és a keresztségi ke-

gyelem növekedését eredmé-

nyezi: mélyebbre gyökereztet az 

istengyermekségben; szorosab-

ban egyesít Krisztussal és az Ő 

Egyházával; föléleszti a lélekben 

a Szentlélek ajándékait; külön-

leges erőt ad a keresztény hit 

melletti tanúságtételre. 
 http://www.opusdei.hu/art.php?p=27768 
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