
„Gyakran szomorúan kell tudomásul 

vennünk, hogy a közösség fontossága és 

szerepe is sokak szemében kérdéssé lett, 

sőt a személyi értékeket sem sokra tartják. 

Néha egyedüli szempont a nyereségvágy, 

mindegy milyen áron. Viszont aligha lehet 

egyedüli és kizárólagos szempont az 

érvényesülés, a hasznosság, az önzés. 

Hasonló dolgokat tapasztalva néha 

túlságosan nehéznek találjuk a világgal 

szembeni küzdelmünket, és 

legszívesebben félrehúzódnánk. Pedig ezt 

semmiképp nem tehetjük - nagy szűkség 

van arra, hogy a vallásos 

meggyőződésünket bevigyük a 

mindennapi élet különféle területeire. A 

világban kell maradnunk, de szent István 

diakónushoz hasonlóan az ég felé 

tekintünk. Olvasnunk kell az idők jeleiből, 

keresnünk kell azt, hogy miként tölthetjük 

be a legmegfelelőbben hivatásunkat, 

feladatunkat. 

Arról azonban semmiképp nem 

feledkezhetünk meg, hogy végső soron 

Isten kezében van az életűnk, ő irányítja a 

világ sorsát - és néha a legváratlanabb 

időpontban valósul meg az, amit már oly 
régóta szerettünk volna. 

Pünkösd közeledtével kérjük a Szentlelket 

a szeretet, és bölcsesség lelkét - hogy 

keresztény életűnk Isten akarata szerinti 

gyümölcsöket hozzon.” 
http://frh.theol.u-

szeged.hu/mihaly/husvet7.htm 

 

„Amikor bekerültök a mennyországba, Isten megmutatja a lelkeket, 
akiknek megmentésében tettetek valamit.”  Don Bosco 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
2013. május 12-én, VIII. évfolyam, 18. szám (219) 

Húsvét 7. vasárnapja, Pondrác vt., Leopold Mandić 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

V. 13-án, hétfőn,  Szervác pk, Imelda, Imola 

V. 14-én, kedden,  Bonifác vt., Gyöngyi 

V. 15-én, szerdán,  Zsófia vt., Izidor, Médea 

V. 16-án, csütörtökön,  Nepomuki János vt. pap 

V. 17-én, pénteken,  Baylon Pascal szerz., Rezeda 

V. 18-án, szombaton, I.János vt. pp, Erika, Erik 

V. 19-én,  

Pünkösdvasárnap 
V.Cölesztin pp, Ivonn 

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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Magyar kommün u 56, tel.: 023/528442, e-mail: gabona.f@gmail.com 

A kiadásért felel: KalapisStojan SDB, szerkesztő: dipl. ing. Gabona Ferenc. 

Azt mondta nekik: ,,Úgy van 
megírva, hogy a Krisztusnak 
szenvednie kell, és harmadnapon 
feltámadni halottaiból. A nevében 
megtérést kell hirdetni a bűnök 
bocsánatára Jeruzsálemtől kezdve 
minden népnek. Ti tanúi vagytok 
ezeknek. Én majd elküldöm nektek 
Atyám ígéretét. Ti csak maradjatok 
a városban, amíg el nem tölt az erő 
benneteket a magasságból.' 
Ezután kivezette őket Betánia 
közelébe, felemelte a kezét, és 
megáldotta őket. Áldás közben 
eltávozott tőlük, és fölvitetett a 
mennybe. Leborulva imádták, 
azután nagy örömmel visszatértek 
Jeruzsálembe. Szüntelen ott voltak 
a templomban, és áldották Istent. 
(Lk 24,46-53) 
 

 
A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Szervác, Imelda, Imola, Bonifác, Gyöngyi, Zsófia, Izidor, 

Médea, János, Pascal, Rezeda, Erik, Erika, Ivonn. 

                     Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: ApCsel 1,1-11; Zoltár: Zs 46; Szentlecke: Ef 1,17-23; Evangélium: Jn 14,23-29 
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PÜNKÖSD 
Jézus Krisztus Vigasztalónak 
nevezi a Szentlelket. Mivel 
vígasztal meg minket a 
Szentlélek? Elsősorban azzal, 
hogy feltárja előttünk Isten belső 
életét. Mert tulajdonképpen 
pünkösd napján tudták meg az 
apostolok, hogy Isten közösség: 
Atya, Fiú, Szentlélek. Jóllehet 
Jézus életében beszélt erről a 
dologról, de az apostolok nem 
fogták fel annak igazi értelmét. 
Csak a Szentlélek működése 
nyomán világosodott meg az 
apostolokban a Szentháromság 
titka. Ezért mondta Jézus az 
evangéliumban: "amikor eljön az 
Igazság Lelke, ő majd elvezet 
benneteket a teljes igazságra". 

http://www.katolikusradio.hu/ 

A Szentlélek gyümölcsei: 
 

1. Szeretet. 
2. Öröm. 
3. Béke. 
4. Türelem. 
5. Kedvesség, jóság. 
6. Szerénység. 
7. Hűség. 
8. Tisztaság. 

DON BOSCO ereklyéje 
Zarándoklatot NAGYMAROSRA 

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

- érvényes útlevél 

- 20 euró + biztosítás 

 

mailto:gabona.f@gmail.com
http://www.katolikusradio.hu/

