
„Ha szeretnéd megtudni, milyen szinten van irántunk Isten irgalmassága, 
emeld tekintetedet egy feszületre és meglátod, hogy Isten meghalt 

érettünk, vagyis megmentette lelkünket.” 
 Don Bosco 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 

2014. április 27-én, IX. évfolyam, 17. szám (268) 

Isteni Irgalmasság vasárnapja, Kotori Ozsánna vt., Zita 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IV. 27-én,  

Isteni Irgalmasság 

vasárnapja, Kotori 

Ozsánna vt., Zita 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t 

18:30 – esti szentmise: A JÓ HALÁL KEGYELMÉÉRT 

IV. 28-án, hétfőn,  
 

A MEDJUGORJEI BÉKE KIRÁLYNŐJE 

TISZTELETÉRE cs.m. 

Chanel Péter vt. p., Valéria 

IV. 29-én, kedden,  Sienai Katalin szűz egyht. 

IV. 30-án, szerdán,  V.Piusz pp., Zsófia vt. sz. 

V. 1-én, csütörtökön, József, a munkás, Berta 

V. 2-án, pénteken,  

 

JÉZUS SZENT SZÍVE TISZTELETÉRE 

Atanáz pk egyházt., Zoé 

V. 3-án, szombaton, SZŰZ MÁRIA SZENT SZÍVE TISZTELETÉRE AZ ÉLŐ 

ÉS ELHUNYT RFT. én.m. 

Fülöp és Jakab apostolok 

V. 4-én,  

Húsvét 3. vasárnapja, 
Flórián vt., Cirjék,  Ada 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise: TÁPAI CSABÁÉRT én.m. 
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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, szerkesztő: dipl. ing. Gabona Ferenc. 

A tizenkettő közül az egyik, Tamás, 
vagy melléknevén Iker, nem volt 
velük, amikor Jézus megjelent nekik. 
Később a tanítványok elmondták 
neki: „Láttuk az Urat.” De ő így szólt: 
„Hacsak nem látom kezén a szegek 
nyomát, ha nem érintem ujjaimat a 
szegek helyéhez, és nem tapintom 
meg kezemmel oldalát, én nem 
hiszem!” 
Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a 
tanítványok Tamás is ott volt velük. 
Ekkor újra megjelent Jézus, bár az 
ajtó zárva volt. Belépett és 
köszöntötte őket: „Békesség nektek!” 
Tamásnak pedig ezt mondta: „Nyújtsd 
ide az ujjadat és nézd a kezemet! 
Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg 
oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem 
hívő!” Tamás így válaszolt: „Én Uram, 
én Istenem!” Jézus ezt mondta neki: 
„Most már hiszel, Tamás, mert láttál 
engem. Boldogok, akik nem láttak, és 
mégis hisznek!” Jézus még sok más 
csodajelet is művelt tanítványai 
szeme láttára, de azok nincsenek 
megírva ebben a könyvben. Ezeket 
viszont megírták, hogy higgyétek: 
Jézus a Messiás, az Isten Fia, és hogy a 
hit által életetek legyen benne. 
Jn 20, 19-31 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Ozsánna, Zita, Péter, Valéria, Katalin, Zsófia, József, Berta, Atanáz, 

Zoé, Fülöp, Jakab, Flórián, Cirjék és Ada.. 

Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Ez 37,12-14; Zsoltár: 129; Szentlecke: Róm 8,8-11; Evangélium: Jn 11,1-45 
1- 

 

Caravaggio képén Jézus megragadja 
Tamás apostol kezét és szinte ő húzza 
oda, érinti oda a lándzsa okozta 
oldalsebhez. A mai napon Jézus a mi 
kezünket is megfogja, s engedi, hogy 
megérintve bizonyosságot szerezzünk. 
Egy gyerek talán csak kíváncsiságból 
tenne ilyet, ő szeret mindent 
megérinteni, ami szokatlan vagy 
érdekes számára. Mi azzal a 
szándékkal érintsük a feltámadt Krisztus 
oldalát, hogy meggyógyíthassa 
hitetlenségünket, eloszlassa 
kételyeinket és megerősítse 
feltámadásába vetett hitünket. Szava, 
felszólítása, bátorítása nem csupán 
Tamásnak szól, hanem nekünk is: 
„Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a 
kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és érintsd 
meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem 
hívő!” (Jn 20,27). Ne féljünk megérinteni 
a sebeket! Mert nem ezzel okozunk 
újabb fájdalmat Jézusnak, hanem a 
hitetlenségünkkel. Engedjük, hogy hitet 
ébresszen bennünk! 
© Horváth István Sándor 

ESEMÉNYNAPTÁR – MÁJUS 
 

6-án   Hittanverseny döntője Bókán (35 hittanos Muzslyáról) 
 

10-én  Lélek ritmusa ének fesztivál Muzslyán 
 

11-én  Főpróba a bérmálásra 
 

16-án  Székesegyház búcsúja 18 órakor 
 

18-án  Bérmálás  Muzslyán 10 órakor 
 

31-én DON BOSCO kupa, kisfoci bajnokság  fiatalok részére Muzslyán 

 
SZENTÉ AVATÁS 

Ma avatja szentté Ferenc pápa XXIII. János pápát és II. János Pál 

pápát a Vatikánban. XXIII. János pápa, „Isten igaz embere”, aki 

összehívta a II. vatikáni zsinatot. II. János Pál pápa, „a jó pápa”, aki 

életszentségével mindannyiunknak példát adott. 
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