
Mi az Eukarisztia vagyis az Oltáriszentség? 

Az Eukarisztia, vagyis az Oltáriszentség az Úr 

Jézus valóságos teste és vére a kenyér és bor 

színe alatt. 
 

Hogyan van jelen Jézus az 

Oltáriszentségben? 

Az Oltáriszentségben a feltámadt Jézus van 

jelen, istenségével és emberségével, testével és 

vérével, egészen és osztatlanul, mindkét szín 

alatt. 
 

Miért rendelte Jézus az Oltáriszentséget? 

Azért rendelte az Úr Jézus az Eukarisztiát, 

hogy jelenvalóvá váljék keresztáldozata, 

testével és vérével tápláljon minket, és 

jelenlétével építse az Egyházat. 
 

Mikor rendelte az Úr Jézus az Eukarisztiát? 

Az Eukarisztiát az Úr Jézus az utolsó vacsorán 

rendelte. 
 

Mi történik mikor áldozunk? 

Amikor áldozunk, az Úr Jézus testét és vérét 

vesszük magunkhoz. 
 

Ki áldozhat? 

Az áldozhat, aki lelkileg és testileg felkészült 

Jézus fogadására. 

Hogyan készülünk testileg a szentáldozásra? 

Testileg úgy készülünk a szentáldozásra, hogy 

megtartjuk az egyórás szentségi böjtöt, és 

megfelelő módon öltözködünk. 
 

Hogyan készülünk lelkileg a szentáldozásra? 

Lelkileg úgy készülünk a szentáldozásra, hogy: 

1.  a halálos bűnöktől megtisztítjuk lelkünket a 

szentgyónásban, a bocsánatos bűnöket pedig 

legalább megbánjuk; 

2.  imádságos lélekkel várjuk a Jézussal való 

találkozást. 

 

„Isten a nagy ajándékait a csendben osztogatja.” 

Don Bosco 
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VI. 3-án, hétfőn,  KÓNYA SZILÁRDÉRT én.m. 

Lwanga Károly és tsai vtk 

VI. 4-én, kedden,  Kerény vt., Quirinus vt. 

VI. 5-én, szerdán,  11:00 Szentmise –A KOLLÉGIUM ALAPKÖVÉNEK LETÉTELE 

Bonifác vt. pk., Fatima 

VI. 6-án, csütörtökön,  PAPI ÉS SZERZETESI HIVATÁSOKÉRT cs.m. 

Norbert pk., Artemisz 

VI. 7-én, pénteken,  JÉZUS SZENT SZÍVE TISZTELETÉRE én.m. 

Jézus Szíve – Fülöp diakónus 

VI. 8-án, szombaton, Szávió templ.: BARTULOVITY GYÖRGYÉRT cs.m. 

Mária Neve temp.: BOROS JOLÁNKÁÉRT én.m. 

Mária Szíve – Medárd pk 

VI. 9-én,  

Évközi 10. vasárnap 
Efrém szerpap egyht., 

Előd 

08:30 – szentmise a hívekért 

10:00 – ELSŐÁLDOZÁS 

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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, szerkesztő: dipl. ing. Gabona Ferenc. 

Amikor a tömeg ezt megtudta, 

utánament. Ő magához engedte őket, 

beszélt nekik Isten országáról, és 

azokat, akiknek gyógyulásra volt 

szükségük, meggyógyította. A nap 

azonban már lemenőben volt, ezért a 

tizenkettő odament hozzá, és azt 

mondták neki: ,,Bocsásd el a tömeget, 

hogy a környékbeli falvakba és 

tanyákra menjenek, szállást vegyenek 

és ennivalót keressenek, mert itt 

puszta helyen vagyunk.' Ő azonban azt 

mondta nekik: ,,Ti adjatok nekik enni!' 

Azok ezt felelték: ,,Nincs több, mint öt 

kenyerünk és két halunk, hacsak nem 

megyünk el mi, és nem veszünk 

élelmet ennek az egész népnek.' A 

férfiak ugyanis mintegy ötezren 

voltak. Ekkor azt mondta 

tanítványainak: ,,Telepítsétek le őket 

ötvenes csoportokban!' Úgy is tettek, 

és letelepítették valamennyit. Akkor 

fogta az öt kenyeret és a két halat, az 

égre tekintett, megáldotta, megtörte, és 

tanítványainak adta, hogy adják a 

tömegnek. Mindnyájan ettek és 

jóllaktak. Azután fölszedték, ami 

utánuk megmaradt: tizenkét kosár 

maradékot. (Lk 9,11b-17) 

 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Károly, Kerény, Bonifác, Fatima, Norbert, Artemisz,  

Fülöp, Medárd, Efrém, Előd. 

                     Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: 1Kir 8, 41-43; Zoltár: Zs 109; Szentlecke: Gal 1, 1-2,6-10; Evangélium: Lk 9,11b-17 
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Az EMMAUSZ KOLLÉGIUM  

új szárnyának  

ALAPKŐ LETÉTELE  

lesz 2013. június 5-én, 

szerdán, 11:00 órakor. 

A szentmise keretében  

Dr. Német László 

megyéspüspök megszenteli az 

alapkövet és Répás 

Zsuzsannával elhelyezik a 

kollégium új szárnyának 
alapjába. 

2013. június 8-án (szombaton) 
 

10:00 gyónás a III./4 osztály számára 

10:30 gyónás a III./6 osztály számára 

11:00 gyónás a III./5 osztály számára 

16:00 gyónás a szülők és keresztszülők számára 

 
 ELSŐÁLDOZÁS 

Kedves gyerekek!  

Tisztelt szülők és keresztszülők! 

A jövő vasárnap 9:40 -kor 
gyülekező a plébánia udvarán! 

http://www.allthelikes.com/quotes.php?quoteId=4522156&app=145430
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