
C év, Húsvét, 6. vasárnap 
 
A személyes találkozásnak egy új 
formájára volt tehát szükség, 
amelyben Isten személyesen 
találkozik az egyes emberrel, de 
ugyanakkor a megtestesülés 
csodálatos nagyszerűsége is 
megmarad. Erre alapította Krisztus a 
szentségeket, amelyekben 
valamilyen anyagi forma által Jézus 
életének egy meghatározott 
eseményében részesülünk, 
amelyben Krisztus a benne hívőknek 
titokzatos, de valóságos jelenlétét 
ígérte. Ezért mondja, hogy jobb 
nekünk hogy elmegy, mert ezáltal 
egy más, mindenki által 
hozzáférhető formában újra eljön a 
szentségekben. Ezek a szentségi 
találkozások pedig lehetetlenek a 
Szentlélek nélkül. 
Önjavítóak akarunk lenni. 
Igyekezetünkben teljesen kifelejtjük 
Isten Szentlelkét életünkből, aki 
pedig bennünk él, mert testünk a 
Szentlélek temploma.  
Hallgassunk tehát a bennünk élő 
Lélekre hogy Krisztushoz hasonlóvá 
válva eljussunk életünk végső céljára 
az Isten Országába. 
 

http://www.katolikusradio.hu 

„A fiatalok attól fogadnak el minden parancsot, aki szereti őket.” 
 Don Bosco 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 

2013. május 5-én, VIII. évfolyam, 17. szám (218) 

Húsvét 6. vasárnapja, Gothárd pk., Pellegrin szerz. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

V. 6-án, hétfőn,  KABÓK GYÖRGYÉRT én.m. 

Judit vt., Frida, Ivett, Zsóka 

V. 7-én, kedden,  Gizella családanya, Gusztáv vt. 

V. 8-án, szerdán,  Szávió temp.: ÉLŐ ÉS ELHUNYT RFT cs.m. 

Milánói Győző katona, Mihály 

V. 9-én, csütörtökön, 

Urunk menybemenetele 

ÉLŐ ÉS ELHUNYT RFT A SZŰZANYA TISZTELETÉRE cs.m. 

Szentmisék: Mária Neve templ.: 10:00 és 18:30 

                    Domonkos Szávió templ.: 11:00 

V. 10-én, pénteken,  EGY CSALÁD LELKI NYUGALMÁÉRT cs.m. 

Izidor szántóvető, Ármin 

V. 11-én, szombaton, Majlát apát, Fábiusz vt. 

V. 12-én,  

Húsvét 7. vasárnapja 
Pongrác vt., Leopold 

Mandić 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – 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. 

Jézus azt felelte neki: ,,Ha valaki 

szeret engem, megtartja szavamat. 

Atyám is szeretni fogja őt, hozzá 

megyünk, és lakóhelyet veszünk nála. 

Aki nem szeret engem, nem tartja meg 

szavaimat. A szó pedig, amelyet 

hallottatok, nem az enyém, hanem az 

Atyáé, aki küldött engem. Ezeket 

mondtam nektek, amíg veletek 

voltam. A Vigasztaló pedig, a 

Szentlélek, akit az Atya küld az én 

nevemben, megtanít majd titeket 

mindenre, és eszetekbe juttat 

mindent, amit mondtam nektek. 
Békét hagyok rátok, az én békémet 

adom nektek. Nem úgy adom nektek, 

ahogy a világ adja. Ne 

nyugtalankodjék szívetek és ne féljen. 

Hallottátok, hogy azt mondtam 

nektek: Elmegyek, és visszajövök 

hozzátok. Ha szeretnétek engem, 

örülnétek annak, hogy az Atyához 

megyek, mert az Atya nagyobb nálam. 

Megmondtam nektek már most, 

mielőtt megtörténne, hogy amikor 

bekövetkezik, higgyetek. (Jn 14,23-29) 
 

 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Judit, Frida, Ivett, Zsóka, Gizella, Gusztáv, Győző, 

Mihály, Izidor, Ármin, Majlát, Fábiusz, Pongrác, Leopold. 

                     Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: ApCsel 15,1-2.22-29; Zoltár: Zs 66; Szentlecke: Jel 21,10-14.22-23; Evangélium: Jn 14,23-29 
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URUNK MENNYBEMENETELE 

Ahová eljutott a Fő dicsőségben, 
oda kapott meghívást az egész test 
reménységben. Jézus mennybe-
menetele a reménynek az ünnepe. 
A feltámadott megvigasztalja a 
tanítványokat, megerősíti őket, 
feladatot ad nekik, és megmutatja 
a célt, ahová vele együtt 
eljuthatnak. Az apostolok reménye 
a mi reményünk is, az apostolok 
küldetése a mi küldetésünk is.  
Kereszténynek lenni: Krisztus 
emberségében részt venni és 
istenségében is Hozzá hasonlóvá 
lenni, mert Őbenne és Ővele végre 
teljesen Istenhez fordulunk. 
http://www.katolikusradio.hu 

A szentlélek hét ajándéka: 
 
 

1. Bölcsesség. 
2. Értelem. 
3. Jó tanács. 
4. Tudomány. 
5. Lelki erősség. 
6. Jámborság. 
7. Istenfélelem. 

DON BOSCO ereklyéje 

Zarándoklatot NAGYMAROSRA 

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

- érvényes útlevél 

- 20 euró + biztosítás 
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