
 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője  

2012. június 3-án, VII. évfolyam, 22. szám (173) 

Szentháromság vasárnapja, Lwanga Károly és tsai vtk 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VI. 4-én, hétfőn,  DOBÓ ROZÁLIÁÉRT én.m. 

Kerény vt, Quirinus vt. 

VI. 5-én, kedden,  BORBÉLY MÁRIÁÉRT cs.m. 

Bonifác vt. pk., Fatima 

VI. 6-án, szerdán,  Norbert pk, Artemisz 

VI. 7-én, csütörtökön, 

ÚRNAPJA,  

Krisztus Testének és 

Vérének ünnepe 

Papi és szerzetesi hivatásokért cs.m 

 

Körmenet az esti szentmise után: Magyar k.u.  – Petőfi B. u.- 

Kun Béla u. Magyar k.  

VI. 8-án, pénteken,  Medárd pk, Prágai Ágnes 

VI. 9-én, szombaton,  

 

17:30 h DOMONKOS templ.: HÁLAADÓ SZENTMISE, 50 

éves jubileum, LADVANSZKI ISTVÁN és TERÉZ 

HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓJA 

 

18:30  h MÁRIA NEVE temp.: Az 1967-ban éretségiző 

diákok szolgáltatnak misét a TANÁRAIKÉRT ÉS 

OSZTÁLYTÁRSAIKÉRT 

Efrém szerpap egyht., Előd 

VI. 10-én,  

Évközi 10. vasárnap 
Diána sz., Margit, Gréta 

08:30 – szentmise a hívekért : 

ARANYLAKODALMASOK HÁLAADÓ 

SZENTMISÉJE  
10:00 – a családok, gyerekek,  ifjúság  miséje 

11.00 – a Domonkos templ. 

18:30 – esti szentmise: PAPP PÉTERÉRT én.m. 
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A kiadásért felel: Kalapis Sztoján SDB, szerkeszti: dipl. ing. Gabona Ferenc. 

A tizenegy tanítvány pedig elment 
Galileába, arra a hegyre, ahova 
Jézus rendelte őket. Amikor 
meglátták őt, leborultak, bár 
egyesek még kételkedtek. Jézus 
odament és azt mondta nekik: 
,,Nekem adatott minden hatalom a 
mennyben és a földön. Menjetek 
tehát, és tegyetek tanítvánnyá 
minden népet. Kereszteljétek meg 
őket az Atya és a Fiú és a 
Szentlélek nevében, és tanítsátok 
meg őket arra, hogy megtartsák 
mindazt, amit parancsoltam 
nektek! És íme, én veletek vagyok 
minden nap a világ végéig!' 
 (Mt 28,16-20 ) 

„Az Eucharisztiában Krisztus 
nekünk adja testét, lelkét és 

Istenségét. Nagy szeretettel adja 
lelki táplálékul az ő végtelen 

erejét.”     Don Bosco 

 

Olvasmány: MTörv 4,32-34.39-40; Zoltár: Zs 32; Szentlecke: Róm 8,14-17; Evangélium: Mt 28, 16-20 
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A héten, névnapjukat ünneplő híveinket, 

köszöntjük:  

Bonifác, Norbert, Artemisz, 

Efrém, Előd, Diána,  

Margit,Gréta. 

 

 Isten éltessen benneteket! 

Lám, Jézus nem sokat filozofál, nem 
igyekszik az utolsó kételyt is 
szétoszlatni, nem akar senkit 
meggyőzni.  Feladatot ad a 
tizenegynek! Hármas feladatot, melyet 
kettős kijelentés övez: a teljhatalom és 
a kísérő szolidaritás, együttműködés 
erőt adó ígérete, kijelentése. Nem úgy 
ad feladatot, mint egykoron, amikor 
próbaútra küldte őket kettesével, 
hanem minden hatalommal felruházza 
őket és időben is korlátlan együttlétről 
biztosítja a csapatot, beleértve a 
kételkedőket. Kell is ezt az erő, mert az 
előttük álló feladat globális: minden 
nemzethez szól! Figyeljünk csak: nem 
egyénekhez, nem csoportokhoz, nem 
kisközösségekhez, hanem 
nemzetekhez! Ez a globalizációs 
vitában súlyos érv! Tegyék ezt az Isteni 
Közösség nevében, így szól a második 
utasítás! És a tanítvánnyá lett 
nemzetek megbízása arra szól, hogy 
betartsák mindazt, amit a Mester 
egykor parancsolt a kis csapatnak. Itt 
nincs két sebesség, itt nincs belső és 
külső kör, itt egy törvény van! A 
Szentháromság vasárnapja így lesz az 
egyetemes emberség, az egy 
emberiség ünnepe is. Van még 
tennivalónk!  

Kiss Ulrich SJ online naplója 
http://ulrichblog.wordpress.com/ 

 

 

ÚRNAPJA 

„A pünkösd kettős ünnepe utáni tizedik 
napra (csütörtökre) a katolikus 
naptárbanúrnapja esik. Ezen a napon 
„Krisztus titokzatos testét” (Corpus Christi 
Mysticum) azoltáriszentséget ünnepli az 
egyház. Kötelező – piros betűs – ünneppé 
1264-ben IV. Orbán pápa tette földije, 
Lüttichi Szent Júlianna (†1258) hatására. 
Az ünnep fő eseménye a körmenet, 
amelyen körülhordozzák az 
oltáriszentséget. A körmenet útvonala 
mentén négyoltárt állítanak fel az ott 
tartandó rövid szertartás (evangélium-
éneklés és áldás) céljára.” 
Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium        
http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/urnapja__az_olt

ariszentseg_unnepe 

 

OLTÁRISZENTSÉG 
Az Eukarisztia, vagyis az 

Oltáriszentség az Úr Jézus valóságos 

teste és vére a kenyér és bor színe alatt. 

Az Oltáriszentségben a feltámadt Jézus 

van jelen, istenségével és emberségével, 

testével és vérével, egészen és 

osztatlanul, mindkét szín alatt. 

Az áldozhat, aki lelkileg és testileg 

felkészült Jézus fogadására. 
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