
C év, Húsvét, 5. vasárnap 
 
Isten és ember közötti szeretetet 
kapcsolatra a leggyakrabban használt 
ige a görög „agape”, amely Istennek 
emberek iránti szeretetére vonatkozik, 
amelynek jellemzője hogy Jézus 
szeretetből meghalt értünk, akkor amikor 
még bűnösök voltunk, pedig az igaz 
emberért is alig hal meg valaki. Az 
újszövetségi szentírás azt hirdeti, hogy 
az Isten a világ iránti szeretetéből küldte 
Fiát a világba. Ez a kezdeményező 
szeretet, amely már akkor megvan, 
amikor az ember még bűnben van, és 
ennek a szeretetnek a jellemzője az 
önfeláldozás.  
Ez a szeretet lesz a keresztény ember 
életformája. Jézus tanítványait erről a 
szeretetről lehet megismerni. A Szent 
Lélek hatásának elsőrendű gyümölcse 
ez a szeretet. S hogy a szeretet 
kegyelmi ajándéka hogyan is néz ki, azt 
mindenki olvashatja az 1Kor 13. 
fejezetében, amelyből csak egy kicsit 
idézek: „A szeretet türelme, a szeretet 
jóságos, nem féltékeny, nem 
kérkedik, nem gőgösködik, nem 
tapintatlan, nem keresi a magáét, 
haragja nem gerjed, a sértést föl nem 
rója, nem örül a gonoszságnak, de 
együtt örül az igazsággal, mindent 
eltűr, mindent elhisz, mindent 
elvisel.” 

http://www.katolikusradio.hu 

„Aki eredményesen akar dolgozni, legyen szeretet a szívében ás türelem 
a munkásságában.” Don Bosco 
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IV. 29-én, hétfőn,  BORBÉLY MÁRIÁÉRT cs.m. 

Sziánai Katalin sz., egyhtan. 

IV. 30-án, kedden,  RŰZSA FERENCÉRT én.m. 

V.Piusz pp., Zsófia vt. sz. 

V. 1-én, szerdán,   

József, a munkás, Berta 

V. 2-án, csütörtökön,  PAPI ÉS SZERZETESI HIVATÁSOKÉRT én.m. 

Atanáz pk., egyhtan., Zoé vt. 

V. 3-án, pénteken,  JÉZUS SZÍVE TISZTELETÉRE én.m. 

Fülöp és Jakab apostolok 

V. 4-én, szombaton, PÉTER ISTVÁNÉRT,  

KOVÁCS PÁLÉRT és KOVÁCS ROZÁLIÁÉRT én.m. 

Flórián vt., Cirjék, Ada 

V. 5-én,  

Húsvét 6. vasárnapja 
Gothárd pk., Pellegrin 

szerz. 

08:30 – szentmise a hívekért 

10:00 –BÉRMÁLÁS  

17.00 – szentmise a Domonkos t.  

18:30 – 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: KalapisStojan SDB, szerkeszti: dipl. ing. Gabona Ferenc. 

Miután kiment, Jézus így szólt: 
,,Most dicsőült meg az Emberfia, 
és Isten megdicsőült benne. Ha 
Isten megdicsőült benne, Isten is 
megdicsőíti őt önmagában, 
hamarosan megdicsőíti. 
Gyermekeim, már csak kis ideig 
vagyok veletek. Keresni fogtok 
engem, de amint a zsidóknak 
mondtam, most nektek is 
mondom: Ahova én megyek, oda ti 
nem jöhettek. Új parancsot adok 
nektek, hogy szeressétek 
egymást; ti is úgy szeressétek 
egymást, ahogy én szerettelek 
titeket. Arról ismeri meg mindenki, 
hogy az én tanítványaim vagytok, 
ha szeretettel vagytok egymás 
iránt.'  (Jn 13,31-35) 
 

 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Katalin, Zsófia, József, Berta, Atanáz, Zoé,  

Fülöp, Jakab, Flórián, Cirjék, Ada, 

Gotthárd, Pellegrin. 

                                                             Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: ApCsel 14,21-27; Zoltár: Zs 144,8-13; Szentlecke: Jel 21,1-5a; Evangélium: Jn 13,31-35 
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Hitünk főigazságai 
 

1.Egy Isten van. Az egy Istenben három 

személy van: az Atya, a Fiú és a 

Szentlélek. 

2.Isten a világ Teremtője és gondviselő 

Atyánk. 

3.A Fiúisten emberré lett, hogy minket 

megváltson és üdvözítsen. 

4.Isten igazságos, aki a jókat 

megjutalmazza, a gonoszokat megbünteti, 

de a megtérő bűnösnek szívesen 

megbocsát. 

5.Isten kegyelme az üdvösségre szükséges. 

6.Az ember lelke halhatatlan, teste pedig 

feltámad. 

7.Jézus Krisztus Egyházat alapított, és 

ennek legfőbb pásztora a római pápa. 

8.Jézus szent evangéliuma (örömhíre): 

Mennyei Atyánk végtelenül szeret minket, 

gyermekévé fogad, és földi életünk után 

hazavár az örök életre. 

 

BÉRMÁLÁS a jövő vasárnap 

Tisztelt szülők, bérmaszülők, kedves 

bérmálkozók! 

május 3-án egész napos lelki-nap a 

bérmálkozók részére Erzsébetlakon. 

május 4-én gyónási alkalom: 

10:00     VIII.4    

11:00     VIII.5    

12:00     VIII.6    

16:00     szülők és bérmaszülők. 

május 5-én BÉRMÁLÁS ünnepe 

9:40 gyülekező a plébánia udvarán 

 

DON BOSCO ereklyéje 

Zarándoklatot NAGYMAROSRA 

2013. május 24-25-én. 
Jelentkezni lehet a plébánián! 

- érvényes útlevél 

- 20 euró + biztosítás 
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