
és nézd a kezeimet; nyújtsd ki kezedet 

és tedd az oldalamra, és ne légy 

hitetlen, hanem hívő!’’ Tamás azt 

felelte: ,,Én Uram és én Istenem!’’ 

Jézus erre azt mondta neki: ,,Mivel 

láttál engem, hittél. Boldogok, akik 

nem láttak, és mégis hittek.’’ Jézus 

még sok egyéb jelet is művelt 

tanítványai szeme láttára, amelyek 

nincsenek megírva ebben a könyvben. 

Ezeket pedig azért írták le, hogy 

higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az 

Isten Fia, és a hit által az ő nevében 

életetek legyen. Jn 20,19-31 

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

megmentette lelkünket.”   Don Bosco 

„Boldogok, akik nem láttak, és 
mégis hittek.” 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 

2015. április 12-én, X. évfolyam, 15. szám (318) 
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IV. 12-én,  

Isteni Irgalmasság 

vasárnapja 

I. Gyula pp., Sába, Zénó 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise 

IV. 13-án, hétfőn,  

Márton vt.pp., Ida özv. 

 Imaóra a szentmise után. 

Domonkos t. (17:00): 

Mária Neve t.: (18:30): Ispánovics Katalinért és 

Lajosért cs.m. 

IV. 14-én, kedden,  
Lambertus vt., Tibor vt. 

Domonkos t. (17:00): 

Mária Neve t.: (18:30): Révész Lajosért és Rozáliáért 

én.m. 

IV. 15-én, szerdán,  
Anasztázia vt., Oktávia 

Domonkos t. (17:00):  
Mária Neve t.: (18:30): Barna Mihályért cs.m. 

IV. 16-án, csütörtökön,  

Soubirous Bernadett sz. 
 Domonkos t. (17:00): Bereczki Dénesért én. m. 

Mária Neve t.: (18:30): Kovács Józsefért én.m. 
A szentmise után szentségimádás. 

IV. 17-én, pénteken,  

Izidóra vt., Rudolf, Rezső  

Domonkos t. (17:00):  

Mária Neve t.: (18:30): Boros Sándorért én.m. 

IV. 18-án, szombaton,  

Aladár és Apolló vtk, Ilma 

Domonkos t. (17:00): 

Mária Neve t.: (18:30): Fazekas Jánosért én.évf.m. 

IV. 19-én,  

Húsvét 3. vasárnapja 

Emma özv., Malvin vt. 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise: Kónya Sziládért 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: Golob Feliks SDB, szerkesztő: Gabona Ferenc. 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  
Gyula, Márton, Ida, Tibor, Anasztázia, Oktávia, Bernadett, Izidóra, Rudolf, Rezső, 

Aladár, Apolló, Ilma, Emma és Malvin.           Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: ApCsel 4,32-35; Zsolt 117; Szentlecke.: 1Jn 5,1-6; Evangélium.: Jn 20,19-31 
 

Az irgalmasság rendkívüli szentéve 
A szentév 2015. december 8-án, 
Szeplőtelen Fogantatás ünnepén, a II. 
vatikáni zsinat lezárásának 50. 
évfordulóján kezdődik. A lezárásra 2016. 
november 20-án, vasárnap, Krisztus 
Király ünnepén kerül sor. 
http://www.magyarkurir.hu/ 

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.’’ Tamás pedig, egy a 

tizenkettő közül, akit Ikernek hívnak, 

nem volt velük, amikor eljött Jézus. A 

többi tanítvány elmondta neki: 

,,Láttuk az Urat!’’ Ő azonban így 

szólt: ,,Hacsak nem látom kezén a 

szegek nyomát, és ujjamat a szegek 

helyére nem teszem, és kezemet az 

oldalára nem helyezem, én nem 

hiszem!’’ Nyolc nap múlva ismét 

együtt voltak a tanítványai, és Tamás 

is velük volt. Jézus eljött a zárt ajtón 

át, megállt középen, és így szólt: 

,,Békesség nektek!’’ Azután azt 

mondta Tamásnak: ,,Tedd ide ujjadat  

Jézus szavai és "jelei" (csodái) 
nem a múlté, jelen vannak 
Egyházában és szentségeiben. 
Hozzánk is szól ma az Úr: 
"Békesség nektek!" Ő maga a 
mi békénk. Tamás apostoltól 
tanuljuk a hit válaszát, míg a 
szent testet érintjük: "Én 
Uram és én Istenem!" 
Boldogok akik hisznek. 
 

http://www.katolikusradio.hu/igenap
tar/20150412 
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