
Példát kell venni Jézusról. Példát kell 
vennünk az Atyára való teljes 
ráhagyatkozásban, bizalomban. Ha ezt 
megtesszük, akkor értjük meg Szent Pál 
szavait: "amikor gyenge vagyok, akkor 
vagyok erős"; vagy pedig másutt: "az erő 
a gyöngeségben nyilvánul meg teljesen". 
Vagyis amikor nélkülözés, szenvedés, 
pusztulás ér bennünket, és ezt az Atyába 
vetett bizalommal fogadjuk, akkor járunk 
Jézus útján helyesen. Ez az igazi 
keresztény lelkület. Ez az igazi istenbe 
vetett bizalom, hogy nyugodtan merjünk 
meghalni, mert bízunk abban, hogy az 
Isten föltámaszt. De sajnos az átlag 
kereszténynek vallott nagy többség azt 
várja Istentől, hogy mentse meg a 
kudarctól, a szenvedéstől. Az ilyenek 
akarva akaratlanul azt kiáltják a 
keresztre feszített Jézusnak: "Ha Istenben 
bízott szabadítsa meg most, ha akarja, 
mert azt mondotta, hogy Isten Fia 
vagyok". 
Forrás: Ócsai József 
http://www.katolikusradio.hu 

„Végezzétek a keresztutat igaz együttérzéssel Jézus szenvedése iránt és bűneitek 
bánatának jegyében.”   Don Bosco 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 

2015. március 22-én, X. évfolyam, 12. szám (315) 

Nagyböjt 5. vasárnapja, Svéd Katalin sz., Lea sz. (liturgikus szín: lila) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
  
 

 
 

 

 
 
 
 

 

III. 22-én,  

Nagyböjt  5. vasárnapja 

Svéd Katalin sz., Lea sz. 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

17:00 – esti szentmise 

III. 23-án, hétfőn,  

Ottó rem., Emőke, Pelágia 
 Imaóra a szentmise után. 

Domonkos t. (16:00): 

Mária Neve t.: (17:00): Sándor Györgyért és Szőke 

Ritáért én. m 

III. 24-én, kedden,  
Svéd Karina sz., Gábor 

Domonkos t. (16:00): 

Mária Neve t.: (17:00): Viola Teréziáért én. m 

III. 25-én, szerdán,  
Gyümölcsoltó Boldogasszony, 

Irisz 

Mária Neve t.: (10:00): 

Domonkos t. (11:00): Bereczki Dénesért én. m.  

Mária Neve t.: (17:00): Kovács Erzsébetért és 

Péterért én. m 

III. 26-án, csütörtökön,  

Árpikász vt., Árpád, 

Emmanuel 

 Domonkos t. (16:00):  
Mária Neve t.: (17:00):  
A szentmise után szentségimádás. 

III. 27-én, pénteken,  

Lídia asszony, Hajnalka  

Domonkos t. (16:00):  

Mária Neve t.: (17:00):  
Keresztút a Domonkos temp. 15:15, a Mária Neve temp. 16:15. 

III. 28-án, szombaton,  

Johanna özv., Janka 

Domonkos t. (16:00): 

Mária Neve t.: (17:00):  

III. 29-én,  

Virágvasárnap 

Jónás pr., Auguszta, Bertold 

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 kegyeméért cs. m. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ingy enes heti kiadv ány , Kiadja: Római Katolikus plébánia Muzsly a, SRB-23206 Muzsly a,  

Magy ar kommün u 56, tel.: 023/528442, e-mail: gabona.f @gmail.com 

A kiadásért f elel: Golob Feliks SDB, szerkesztő: Gabona Ferenc. 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  
Ottó, Emőke, Pelágia, Karina, Gábor, Írisz, Árpád, Emmanuel, Lídia, Hajnalka, 

Johanna, Janka, Jónás, Auguszta, Bertold.           Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Jer 31,31-34; Zsolt 50; Szentlecke.: Zsid 5,7-9; Evangélium.: Jn 12,20-33 
 

Elhunytak a múlt héten: Pálfi Irén, Márton Erzsébet,  
Barna Erzsébet (Erzsébetlak). 

Imádkozzunk, elhunyt testvéreinkért! 
 

Dícsérjük az 

Urat 
Taizéi imaóra 

Ma 16:00, az Emmausz 
kollégiumban. 

  

András testvér 
Taizéből találkozik a 

fiatalokkal! 

Jézus keresztútja 
Meghívjuk a 

muzslyai családokat, 

hogy minél többen 

vegyenek részt ezen 

az ájtatosságon!  

Ma 15:30, a Mária 

Neve templomban. 

 

Azok között, akik fölmentek, hogy 

imádkozzanak az ünnepen, volt néhány 

görög is. Ezek odamentek Fülöphöz, aki a 

galileai Betszaidából volt, és kérték őt: 

,,Uram, látni szeretnénk Jézust!’’ Fülöp 

elment és szólt Andrásnak, mire András és 

Fülöp elmentek, és szóltak Jézusnak. 

Jézus ezt felelte nekik: ,,Eljött az óra, 

hogy az Emberfia megdicsőüljön. Bizony, 

bizony mondom nektek: ha a földbe 

hullott gabonaszem meg nem hal, 

egymaga marad, de ha meghal, sok 

termést hoz. Aki szereti életét, elveszíti 

azt, és aki gyűlöli életét ezen a világon, 

megőrzi azt az örök életre. Aki nekem 

szolgál, kövessen engem, és ahol én 

vagyok, ott lesz a szolgám is. Azt, aki 

szolgál nekem, meg fogja tisztelni az 

Atya. Most megrendült a lelkem. Mit is 

mondjak? Atyám, ments meg engem ettől 

az órától? De hiszen ezért jöttem, ezért az 

óráért. Atyám, dicsőítsd meg nevedet!’’ 

Erre szózat hangzott az égből: ,,Már 

megdicsőítettem, és újra meg fogom 

dicsőíteni.’’ Az ott álló tömeg, amely ezt 

hallotta, azt mondta, hogy mennydörgés 

volt. Mások így szóltak: ,,Angyal beszélt 

hozzá.’’ Jézus azt felelte: ,,Nem miattam 

hangzott el ez a szózat, hanem miattatok. 

Ítélet van most e világ felett, most fogják 

kivetni ennek a világnak a fejedelmét. Én 

pedig, ha majd felmagasztalnak a földről, 

mindent magamhoz vonzok.’’ Ezt azért 

mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog 

meghalni. Jn 12,20-33 

Gyümölcsoltó Boldogasszony 

A megváltás művének kezdete, 

az angyali üdvözlet ünnepe a 

mai nap. Mária IGEN-je 

megerősít mindannyiunkat 

abban, hogy bátran válaszoljunk 

Isten akaratára, tegyük meg, 

amit Isten kér tőlünk. 
http://www.katolikusradio.hu/ 

mailto:gabona.f@gmail.com

