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

 Don Bosco 

„Törekedjetek a megújulás 
egységére, mert az egység a 

Szentlélektől ered, és a 
Szentháromság egységéből születik. 

Törekedjetek az egységre!” 
Ferenc pápa 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
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Pünkösdvasárnap, Medárd pk, Prágai Ágnes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VI. 8-án,  

PÜNKÖSDVASÁRNAP 
Medárd pk., Prágai Ágnes. 

08:30 – szentmise a hívekért  

10:00 – ELSŐÁLDOZÁS 

11.00 – szentmise a Domonkos t 

18:30 – esti szentmise 

VI. 9-én, hétfőn,  Szent Efrém diakónus 

VI. 10-én, kedden,  Diána sz., Margit, Gréta 

VI. 11-én, szerdán,  Barnabás ap., Etelka 

VI. 12-én, csütörtökön,  Szahaguni János szerz. 

VI. 13-án, pénteken,  Paduai Antal szerz., Antónia 

VI. 14-én, szombaton, VIOLA TERÉZÉRT én.m. 

Elizeus pr., Hartvig, Herta 

VI. 15-én,  

SZENTHÁROMSÁG 

VASÁRNAPJA 
Jolán özv, bdg, Viola, Vitus 

08:30 – szentmise a hívekért 

10:00 – ÉVZÁRÓ – HÁLAADÓ SZENTMISE 

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:  

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

Elizeus, Hartvig, Herta, Jolán, Viola, Vitus. 

Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: ApCsel 2,1-11; Zsoltár: 103; Szentlecke: 1Kor 12,3b-7.12-13; Evangélium: Jn 20,19-23 
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„…az Egyház elismeri Isten hatalmát az 
élettel kapcsolatban. Tiszteletben tartja 
Isten szándékát az emberi élettel, 
annak kezdetével és befejezésével 
kapcsolatban. Elfogadni Isten rendjét és 
értékeit, ez az élet kultúrája. Az ember 
és a világ számára megújulást, 
újjászületést a Szentlélek hozhat. Ő 
tanít meg bennünket az igazságra és az 
igaz értékekre. Ő ismerteti meg velünk, 
hogy mi a jó és mi a rossz. Ő ad nekünk 
erőt, hogy elutasítsuk a rosszat és 
minden élethelyzetben a jót válasszuk. 
A Szentlélek mutatja meg életünk 
célját, értelmét: Istent keresni és 
megtalálni, a szeretetet keresni és 
megtalálni Istenben. Hozzon számunkra 
Istenben való megújulást a pünkösdi 
Szentlélek!” 

© Horváth István Sándor 
http://www.evangelium365.hu/ 

ORATÓRIUM 
Muzslya, 2014. június 21-30. 

 
Legyetek vidámak és ne kövessetek el 

bűnt! (d. Bosco) 
A vidám szív a legjobb orvosság! 

(Pintér B.) 
 

Az idei oratóriumon örömöt és a 
boldogságot próbálunk felfedezni a 
mindennapi gondok és bajok közt.  
Nagyon fontos tudni, hogy Jézus 

ÖRÖMHÍRT hozott. 
Az oratóriumban megtudjuk, hogyan lehet 

Jézus örömhírét továbbadni. 
Június 21-én szlovén cirkusz látogat el 

hozzánk és sok ügyességet tanulhatunk 
tőlük! 

Mindenkit szeretettel várunk! 
Hívd meg barátaidat is! 

az animátorok és Stojan atya 

A Legszentebb Eukarisztia a mi Urunk 
Teste és Vére a kenyér és bor színe alatt, 
amelyet Megváltónk azért rendelt, hogy 
mindennapi lelki táplálékunk legyen a 
Mennyek Országa felé vezető utunkon. Az 
Utolsó Vacsorán Krisztus felfedte jövendő 
szenvedését az Eukarisztia titkában, 
amikor a kenyeret és bort mint értünk 
adott Testét és Vérét nyújtotta át 
apostolainak és általuk mindnyájunknak, 
akik hiszünk benne. "Ezt cselekedjétek az 
én emlékezetemre!"- fűzte hozzá, 
amelyet minden időkben parancsként 
fogunk fel és követünk. Így nemcsak a 
szentmiséken való részvétel, hanem az 
Oltáriszentségben való részesedés is 
örömteli kötelességünk. 
http://www.vamosplebania.hu/ugyintezes/elsoald_
bermal_hittan.htm 
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