
Mert akire többet bíznak, attól többet is 
kérnek. Akire nagyobb feladat vár, 
annak jobban ki kell mutatnia Jézus 
iránti hűségét. Aki a vezető szerepet 
kapja, annak jobban meg kell vallania 
szeretetét. Péter vallomása ösztönözzön 
bennünket arra, hogy megerősítsük és 
bátran megvalljuk szeretetünket az Úr 
iránt! Péter háromszor tagadta meg 
Jézust, pedig előre figyelmeztetést 
kapott. Most lehetőséget kap arra, hogy 
hibáját jóvátegye. Mi is kapunk új 
lehetőséget Jézustól, hogy bűneinket 
jóvátegyük, hibáinkat kijavítsuk, és új 
úton induljunk el. A feltámadt 
Krisztussal való találkozás segítsen 
bennünket feladatunk, hivatásunk 
felismerésére!” 

Horváth István Sándor 
http://www.magyarkurir.hu/hirek/2013-aprilis-

14-husvet-3-vasarnapja 

„A nagy megpróbáltatások idején nagy hit kell.”  

Don Bosco 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
2013. április 14-én, VIII. évfolyam, 14. szám (215) 

Húsvét 3. vasárnapja, Lambertus vt, Tibor vt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IV. 15-én, hétfőn,  Anasztázia vt., Neszta, Oktávia 

IV. 16-án, kedden,  Soubirous Bernadett sz. 

IV. 17-én, szerdán,  Izidóra vt., Rudolf, Rezső 

IV. 18-án, csütörtökön,  Aladár és Apolló vtk., Ilma 

IV. 19-én, pénteken,  Emma özv., Malvin vt. 

IV. 20-án, szombaton, MOLNÁR KATALINÉRT én.m. 

Tihamér rem., Tivadar 

IV. 21-én,  

Húsvét 4. vasárnapja 
Anzelm pk, egyht., Konrád 

08:30 – szentmise a hívekért 

10:00 –a családok, gyerekek és az ifjúság miséje: 

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise: KÉRI FERENCÉRT én.m. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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: KalapisStojan SDB, szerkeszti: dipl. ing. Gabona Ferenc. 

„Elsőként Jézus személyére figyeljünk, 
aki feltámadása után több alkalommal 
megjelent az apostoloknak, a 
tanítványoknak, illetve az 
asszonyoknak. De mintha ők még a 
többszöri jelenések és találkozások 
során sem értették volna meg, hogy új 
feladatot, küldetést kapnak. (…) 
A feltámadt Krisztus jelenléte minden 
korban megtapasztalható az Egyház 
életében, napjainkban is. (…) 
Másodszor János személyét emeljük 
ki. Evangélistaként ő írja le az 
eseményt. Művében nem szokta név 
szerint megnevezni önmagát, inkább 
„szeretett tanítványként” említi saját 
személyét, ő az, „akit Jézus szeretett.” 
János azért fontos szereplője az 
esetnek, mert elsőként ő ismeri fel, 
hogy Jézus az. (…) Az evangélium 
terjedése, annak elfogadása az 
emberek részéről, a hit buzgó 
kifejezése és még számtalan jel arról 
tanúskodik, hogy Jézus nem hagyja el 
övéit, nem hagyja el az Egyházat, 
hanem szüntelenül velünk van. 
Segítsünk másokat is abban, hogy 
eljussanak e felismerésre! 
Harmadszor pedig Péter apostol áll 
előttünk, aki Jézus háromszori 
kérdésére háromszor vallja meg 
szeretetét az Úr iránt. (…) 
 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Anasztázia, Oktávia, Neszta, Bernadett, Izidóra, Rudolf, Rezső, Aladár, Apolló, 

Ilma, Emma, Malvin, Tihamér, Tivadar, Anzelm, Konrád. 

                       Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: ApCsel 5,12-16; Zoltár: Zs 117; Szentlecke: Jel 1,9-13.17-19; Evangélium: Jn 20,19-31 
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BÉRMÁLÁSI FŐPRÓBA 
  

Kedves bérmálkozók,  

szülők és bérmaszülők ! 

 

2013. április 21-én a 10 órai 

szentmisén BÉRMÁLÁSI 

FŐPRÓBA lesz. 

Gyülekezés a plébánia 

udvarán  

9:40 órakor. 
 

 

 

 

 

 
 

A muzslyai CARITAS gyűjtést 

szervez a plébánia hittantermében 
 

hétfőn, április 15-én 9-11 óra között 
és 

kedden, április 16-án 9-11 óra között. 
 

Hozni lehet tartós élelmet, ruhát, játékot,… 

Az összegyűjtötteket szétosztjuk a 

rászorulóknak! 

Köszönjük! 

 

„Urunk húsvéti misztériumának következményei is vannak. Az első  

mindenképpen az öröm, hogy győzött a halál felett és megszerezte az  

új életet. Ez az öröm kiárad az egész világra és méltó, hogy ebben az  

örömben az egész teremtett világ is részt vegyen.” 
Verbényi István (Új Ember 2001. 04.15.) 
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