
Lukács evangélista azzal zárja a 

történetet, hogy Jézus tettének 
híre elterjedt az egész környéken 
(vö. Lk 7,17). Teszek-e valamit 

azért, hogy Krisztus 
feltámadásának húsvéti örömhíre 
terjedjen? Hiszek-e Krisztusban, 

az élet Urában? Hirdetem-e, hogy 
Isten hatalma erősebb a halálnál? 
Hiszem-e, hogy Isten engem is 

feltámaszt és a mennyben örökké 
élek? Megvallom-e hitemet a 
feltámadásról azok előtt, akik 

nem hisznek, de él bennük a 
halhatatlanság utáni vágy? 
Hiszem-e, hogy a halálból 

feltámadt és örökké élő Krisztus a 
végső napon engem és minden 
embert feltámaszt az örök életre? 

Hiszem-e, hogy ha Krisztussal 
halok meg, vele élni is fogok? 
(vö. 2Tim 2,11). Hiszem-e, hogy 

halálom és feltámadásom után a 
mennyországba, az örök 
boldogság állapotába jutok Isten 

szeretetének köszönhetően? 
Horváth István Sándor 

http://www.magyarkurir.hu/hirek/2013-

junius-9-evkozi-10-vasarnap 

„Az áldozás mindenkinek szükséges: a jóknak, hogy azok maradjanak, a 
rosszaknak, hogy megjavuljanak.”   Don Bosco 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 

2013. június 9-én, VIII. évfolyam, 22. szám (223) 

Évközi 9. vasárnap, Marcellínusz és Péter vtk., Kármen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VI. 10-én, hétfőn,  FRUZSA MIKLÓSÉRT én.m. 

Diána sz., Margit, Gréta 

VI. 11-én, kedden,  TÓTH ERZSÉBETÉRT én.m. 

Barnabás apostol., Etelka 

VI. 12-én, szerdán,  STEIGERWALD MIHÁLYÉRT én.m. 

Szahaguni János szerz. 

VI. 13-án, csütörtökön,   

Paduai Antal szerz., Antónia 

VI. 14-én, pénteken,   

Elizeus pr., Hartvig, Herta 

VI. 15-én, szombaton,  

Jolán özv.bdg., Viola, Vitus 

VI. 16-án,  

Évközi 11. vasárnap 
Jusztina vt., Tina, Ajtony 

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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Történt pedig, hogy ezután egy 
Naim nevű városba ment, és vele 
mentek tanítványai és nagy 
népsokaság. Mikor a város 
kapujához közeledett, íme, egy 
halottat vittek ki, egy 
özvegyasszony egyetlen fiát, és a 
város sok lakosa kísérte. Amikor 
meglátta őt az Úr, megkönyörült 
rajta, és ezt mondta neki: ,,Ne sírj!' 
Majd odament, és megérintette a 
koporsót. Erre azok, akik vitték, 
megálltak. Ezt mondta: ,,Ifjú! 
Mondom neked: kelj föl!' A halott 
pedig felült és beszélni kezdett. 
Ekkor átadta őt anyjának [1 Kir 
17,23]. Mindnyájukat elfogta a 
félelem, és így dicsőítették Istent: 
,,Nagy próféta támadt közöttünk!' 
És: ,,Isten meglátogatta az ő 
népét!'. Az eset híre elterjedt 
egész Júdeában, és mindenütt a 
környéken. (Lk 7,11-17) 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Diána, Margit, Gréta, Barnabás, Etelka, János, Antal, 

Antónia, Elizeus, Hartvig, Herta, Jolán, Viola, Vitus, Tina, 

Jusztina, Ajtony.              Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: 1Kir 17,17-24; Zoltár: Zs 29; Szentlecke: Gal 1,11-19; Evangélium: Lk 7,11-17 
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A HIT ÉVÉBEN 
 

A jövő vasárnap, a szentmise 

keretében a 3. osztályosok  

előadják templomunkban a  

TÉKOZLÓ FIÚ 

és az 

ÁBRAHÁM ÁLDOZATA  

című bibliai jeleneteket. 

 

ELSŐ GYÓNÁS – ELSŐ ÁLDOZÁS 

A gyónásban Isten megbocsátja 

elkövetett bűneinket, segítséget ad, 

hogy jobbá váljunk. Fontos, hogy 

rendszeresen végezzünk szentgyónást! 

Isten azokat is várja megbocsátó 

szeretetével a bűnbocsánat 

szentségében, akik már régen nem 

részesültek benne! 

 

Az elsőáldozó az Oltáriszentséget, 

Krisztus Testét veszi magához. Ez a 

szentség a lelki fejlődés, a keresztény 

élet folyamatos segítője, ezért helyes 

tiszta lélekkel, felkészülten, az 

elsőáldozást követően továbbra is 

rendszeresen áldozni. 
http://www.bazilika.biz/hiteleti-

informaciok/elsogyonas-elsoaldozas 
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