
 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője  

2012. május 20-án, VII. évfolyam, 20. szám (171) 

Húsvét 7. vasárnapja, Sziénai Bernardin szerz. pap 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

V. 21-én, hétfőn,   

Konstantin cs., Szilárd vt. 

V. 22-én, kedden,   

Rita özv., Júlia sz. 

V. 23-án, szerdán,   

Apor Vilmos vt. pk., Dezső 

V. 24-én, csütörtökön,   

Mária, ker. segítsége, Eszter 

V. 25-én, pénteken,   

VII.Gergely pp, Pazzi Magdolna 

V. 26-án, szombaton,  

 

 

Néri Fülöp áldp., Evelin 

V. 27-én,  

Pünkösdvasárnap 

Sziénai Bernardin szerz. 

pap 

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

Azután ezt mondta nekik: 

,,Menjetek el az egész világra, 

és hirdessétek az evangéliumot 

minden teremtménynek. Aki 

hisz és megkeresztelkedik, az 

üdvözül; aki pedig nem hisz, 

elkárhozik. Azokat, akik 

hisznek, ezek a jelek fogják 

kísérni: a nevemben ördögöket 

űznek ki, új nyelveken szólnak, 

kígyókat vesznek fel, és ha 

valami halálosat isznak, nem 

árt nekik; a betegekre teszik 

kezüket, és azok 

meggyógyulnak.' Az Úr Jézus, 

miután szólt hozzájuk, 

fölvétetett a mennybe, és ül az 

Istennek jobbja felől [2 Kir 

2,3.11; Zsolt 110,1]. Azok 

pedig elmentek és prédikáltak 

mindenütt. Az Úr velük együtt 

munkálkodott, a tanítást 

megerősítette, s csodajelekkel 

kísérte. (Mk 16,15-20) 

„Mindenki legyen kész elviselni meleget és hideget, szomjúságot és éhséget, 
nyomorúságot és megvettetést, ha ezek Isten nagyobb dicsőségét és lelkünk 

üdvösségét szolgálják.”     Don Bosco 

 

Olvasmány: ApCsel 1, 1-11; Zoltár: Zs 46; Szentlecke: Ef 1,17-23; Evangélium: Mk 16, 15-20 
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A héten, névnapjukat ünneplő híveinket, 

köszöntjük:  

Konstantin, Szilárd, Júlia,  

Rita, Vilmos, Dezső, Mária,  

Eszter, Gergely, Magdolna,  

Fülöp, Evelin, Bernardin. 

 Isten éltessen benneteket! 

Mi változott azzal, hogy Urunk felment 
a mennybe? Jézus számára 
valószínűleg nem sok minden. Hiszen ő 
feltámadása óta már az Atyánál volt, 
negyven napon át nem "kevésbé", mint 
azután. A tanítványok számára első 
pillanatban talán úgy tűnt, hogy 
nagyon is sok minden változott: már 
nem számíthattak a Mester jelenlétére, 
tanítására, eligazítására. Pünkösd után 
azonban megértették, hogy talán 
mégsem ez az esemény volt az igazi 
fordulat, hanem a Szentlélek Úristen 
eljövetele, akinek vezetésével elindult 
az egyház élete, s benne, általa Krisztus 
tovább él a világban. 

Nobilis Márió 
http://ujember.katolikus.hu/Archivum/2004.05.23/02
02.html 
  

NÉRI SZENT FÜLÖP áldozópap 
 

Sokat imádkozott, majd 18 évesen 
Rómába ment. Nevelőnek állt be, 
miközben őmaga szorgalmasan tanult. 
Maga köré gyűjtötte a fiatalokat, 
ácsorgókat, csavargókat. Merész 
elhatározással 25 éves korában 
nagyon aktívan és hatásosan kezdett 
Rómában téríteni. 
Igen sok önmegtagadást vállalt, sokat 
imádkozott. Mivel mise közben 
rendszeresen többórás elragadtatásba 
esett, engedélyt kapott, hogy magán 
kápolnában misézzen. Lelki 
gyermekeit a templom melletti papi 
házba gyűjtötte össze imára, lelki 
olvasásra, énekre, zenére. Mindig 
jókedvű, vidám ember volt, ifjaival 
rendszeresen játszott. Jelszava volt: 
megvetni a világot, de közben senkit 
meg nem vetni, csak önmagunkat és a 
megvettetést.  
http://www.katolikusradio.hu/?m_id=1&m_op

=szview&id=175&szin=zold 

Legyőztem a világot – mondja 
Jézus. A feltámadt Krisztus győzött 
a bűn és a halál felett, legyőzte a 
sötétséget és a rosszat. Vele 
túljuthatunk az evilági 
küzdelmeken. Vele mi is 
győzedelmeskedhetünk minden 
ellenséges erőn, amely lefele húz 
bennünket. A győzelmes Krisztus 
magával ragad bennünket. Ha az 
Atyától születünk, és hallgatunk a 
Fiú szavára, a Lélek erejével 
legyőzhetjük a világban a rosszat. 
 http://www.katolikusradio.hu/?m_id=1&m_op=
szview&id=173&date=2012-05-24&szin=feher 
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