
Pünkösdkor el lehet és el kell hinnem, 

hogy Istennek végtelenül fontos 

vagyok. De a Szentlélek nemcsak azt 

mutatja meg, hogy Isten szeret minket, 

hanem megadja a képességet, hogy mi 

is viszontszerethessük őt. Igaz, 

manapság ezt a szót mindenre 

használják, hogy szeretet. Olyannyira, 

hogy már igazában nem is tudjuk mi az 

igazi szeretet. De aki a Szentlélekre 

hagyatkozik, az megtapasztalja hogyan 

kell igazán szeretni. 

Ha ti, akik eljöttetek erre a megszentelt 

helyre, előbbre akartok lépni 

életetekben, valóban emberhez méltó 

életet akartok élni, és emberhez 

méltóan akartok boldogok lenni, akkor 

hagyatkozzatok a Szentlélekre, aki a 

Vigasztaló, mert megvilágosít afelől 

bennünket, hogy Isten a 

Szentháromság szeretetközösségében 

létezik, aki szeret minket és képesít 

arra, hogy mi is viszontszerethessük őt. 

Eszerint éljetek, s ezt az igazi örömhírt 

vigyétek haza otthonaitokba, 

környezetetekbe, s akkor tanúságot 

tesztek Krisztusról. 

Ámen. 
http://www.katolikusradio.hu/?m_id=1&m_op=gview&

id=552&date=2013-05-

19&szin=piros&sessid=KjUxNTM4NDUyMTM2ODg1

MTI2ODYxODQ0MjEx 

„Az ünnep megszentelése meghozza az áldást a hét minden napjára.”  
Don Bosco 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
2013. május 19-én, VIII. évfolyam, 19. szám (220) 

Pünkösdvasárnap, V. Cölesztin pp, Ivonn 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

V. 20-án, hétfőn,  Mária, az Egyház Anyja 

V. 21-én, kedden,  Konsztantin cs., Szilárd vt. 

V. 22-én, szerdán,  Rita özv., Júlia sz., Ugron 

V. 23-án, csütörtökön,  Apor Vilmos vt. pk., Dezső 

V. 24-én, pénteken,  Mária ker. segítsége, Eszter 

V. 25-én, szombaton, VII.Gergely pp., Paz. Magdolna 

V. 26-án,  

Szentháromság 

vasárnaja 
Néri Fülöp áldp., Evelin 

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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Mikor azon a napon, a hét első 

napján este lett, és a helyiség ajtaja, 

ahol a tanítványok összegyűltek, be 

volt zárva a zsidóktól való félelem 

miatt, eljött Jézus, megállt 

középen, és azt mondta nekik: 

,,Békesség nektek!' Miután ezt 

mondta, megmutatta nekik a kezét 

és az oldalát. A tanítványok 

megörültek, amikor meglátták az 

Urat. Aztán újra szólt hozzájuk: 

,,Békesség nektek! Amint engem 

küldött az Atya, úgy küldelek én is 

titeket.' Amikor ezt mondta, rájuk 

lehelt, és így szólt hozzájuk: 

,,Vegyétek a Szentlelket! Akiknek 

megbocsátjátok bűneiket, 

bocsánatot nyernek; akiknek pedig 

megtartjátok, azok bűnei 

megmaradnak.' (Jn 20,19-23) 
 

 

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 2,1-11; Zoltár: Zs 103; Szentlecke: 1Kor 12,3b-7.12-13; Evangélium: Jn 20,19-23 
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Mária, az Egyház Anyja 

A szentségek kiszolgáltatásával 
az egyház mint egy édesanya 
gondoskodik gyermekeiről: a 
keresztségben minden bűntől 
megtisztulva születünk meg a 
közösségben, ahogy Mária 
megszülte Jézust. Az 
anyaszentegyház felnevel, a 
nagykorúság szentségével utunkra 
bocsát, és ott van életünk minden 
fontos pillanatában, nem hagy el a 
nehéz helyzetekben sem. Jézustól 
kapott megtisztító hatalmával segít 
talpra állni, újrakezdeni akkor is, ha 
elbuktunk, megtisztít, és ahogy 
Mária Jézust, hűségesen elkísér 
életünk végső pontjáig. 

Csillag Péter 
http://ujember.katolikus.hu/Archivum/2006.05.0

7/0204.html 

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 
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