
A föltámadt Krisztus így köszönti 
tanítványait: "Békesség nektek". S amit 
kíván Krisztus, az meg is valósul, mert 
szavának teremtő ereje van. Mi ez a 
békesség, amit kíván nekünk Jézus? 
Ez az igazi békesség a rendből áradó 
nyugalom. Abból a rendből melyről 
Szent Pál beszél, az efezusi levélben: 
"Áldott legyen Isten, Urunk, Jézus 
Krisztus Atyja, aki Krisztusban minden 
mennyei, lelki áldással megáldott 
minket. Benne választott ki a világ 
teremtése előtt, hogy szentek és 
feddhetetlenek legyünk előtte. 
Szeretetből arra rendelt minket, hogy 
Jézus Krisztus által fogadott fiai 
legyünk." Ez a rend a fontos, hogy 
megvalósuljon életünkben, s akkor 
Krisztus békéje tölt el minket: "szentek 
legyetek, amit a ti mennyei Atyátok 
szent!" Ez tehát Istentől elrendelt 
célod, hogy szent légy. Nem pedig az, 
hogy sikeres légy, hogy gazdag és 
egészséges légy, nem az, hogy 
lehetőleg ne kövess el bűnöket, és 
még csak nem is az, hogy boldog légy. 
Egy igazán keresztény ember életének 
célja az, hogy szent legyen. Ha erre 
törekszel, akkor megkapod a 
boldogságot, az igazi emberhez méltó 
boldogságot. 
 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20
150419 

„Ha a szívben nem székel Isten békéje szorongatott, nyugtalan, nem tűri az 
engedelmességet, a semmiért is felizgatja magát és úgy véli, hogy minden 

rosszul megy.”   Don Bosco 
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Húsvét 3. vasárnapja, Emma özv., Malvin vt. (liturgikus szín: fehér) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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. 

IV. 20-án, hétfőn,  

Tihamér rem., Tivadar 

 Imaóra a szentmise után. 

Domonkos t. (17:00): 

Mária Neve t.: (18:30): Medjugorjei Szűzanya 

tiszteletére, a papi és szerzetesi hivatásokért cs. m. 

IV. 21-én, kedden,  
Anzelm pk. egyht., Konrád 

Mise után Bibliaóra. 

Domonkos t. (17:00): 

Mária Neve t.: (18:30): Trifunjagić Rozáliáért cs. m. 

IV. 22-én, szerdán,  
Szóter és Kájusz vtk., Csilla 

Domonkos t. (17:00):  
Mária Neve t.: (18:30):  

IV. 23-án, csütörtökön,  

Adalbert pk., Béla, Fortuna 

 Domonkos t. (17:00):  

Mária Neve t.: (18:30):  
A szentmise után szentségimádás. 

IV. 24-én, pénteken,  

György vt, Sigm. Fidél szerz.  

Domonkos t. (17:00):  

Mária Neve t.: (18:30):  

IV. 25-én, szombaton,  

Márk ev., Ervin, Ányos 

Domonkos t. (17:00): 

Mária Neve t.: (18:30): Borbély István- és 

Juliannáért, Letónai Rozáliáért, Fodor Ferenc- és 

Annáért cs. m. 

IV. 26-án,  
Húsvét 4. vasárnapja 

Klétusz pk, Aida özv. 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise: Jó halál kegyelméért cs. 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:  
Tihamér, Tivadar, Anzelm, Konrád, Szóter, Kájusz, Csilla, Adalbert, Béla, Fortuna, 

György, Márk, Ervin, Ányos, Klétusz, Aida.           Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: ApCsel 3,13-15.17-19; Zsolt 4; Szentlecke.: 1Jn 2,1-5a; Evangélium.: Lk 24,35-48 
 

Családfeszt lesz Muzslyán május 23-án. 

Imádkozzunk a jó családokért, ezért a 
Segítő Szűzanya közbenjárásáért 
fohászkodjunk. A családfesztre vendégek 
is érkeznek, ezért  
szervezőkre lesz szükség,  
így megkérjük az  
plébániánkon  
működő csoportokat,  
munkatársakat, de a  
híveinket is, hogy a  
jövő vasárnap jöjjenek  
el egy megbeszélésre  
este 7 órára. 

Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, 

és azt, hogy hogyan ismerték fel őt a 

kenyértöréskor. Amíg ezekről beszéltek, 

Jézus maga állt meg közöttük, és azt 

mondta nekik: ,,Békesség nektek!’’ 

Megrémültek és féltek, mert azt hitték, 

hogy szellemet látnak. De ő megkérdezte 

tőlük: ,,Miért rémültetek meg, és miért 

támad kétely szívetekben? Nézzétek meg 

a kezemet és lábamat, hogy valóban én 

vagyok! Tapintsatok meg, és lássátok, 

mert a szellemnek nincs húsa és csontja, 

de amint látjátok, nekem van.’’ Ezt 

mondta, azután megmutatta nekik a kezét 

és a lábát. Mivel örömükben még mindig 

nem hittek, és csak csodálkoztak, azt 

mondta nekik: ,,Van itt valami 

ennivalótok?’’ Erre adtak neki egy darab 

sült halat. Elvette, és a szemük láttára 

evett belőle. Azután így szólt hozzájuk: 

,,Ezek azok az igék, amelyeket 

elmondtam nektek, amikor még veletek 

voltam, hogy be kell teljesedni 

mindannak, ami meg van írva rólam 

Mózes törvényében, a prófétákban és a 

zsoltárokban.’’ Akkor megnyitotta 

értelmüket, hogy megértsék az Írásokat. 

Azt mondta nekik: ,,Úgy van megírva, 

hogy a Krisztusnak szenvednie kell, és 

harmadnapon feltámadni halottaiból. A 

nevében megtérést kell hirdetni a bűnök 

bocsánatára Jeruzsálemtől kezdve minden 

népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek. 

Lk 24,35-48 

Eseménynaptár: 
-Április 23-án bérmaszülők számára 
szülői értekezlet 9:00 vagy 18:00 órakor. 
-Április 26-án bérmálási főpróba. 
-Május 10-én bérmálkozás. 
-Május 16-án II. LÉLEK RITMUSA ének és 
dalfesztivál a templomban. 
-Május 17-én főpróba az elsőáldozásra. 
-Május 23-án CSALÁDFESZT, családok 
találkozója a szeretet évében Muzslyán. 
-Május 24-én PÜNKÖSD. 
-Május 31-én elsőáldozás. 
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