
"Életemet adom juhaimért." - Mi így 
nem tudjuk életünket adni, de nekünk 
is életünket kell adni testvéreinkért 
Krisztus példájára, ha meg akarunk 
menekülni a sötétség hatalmától. 
Mindannyiunknak hivatása van, 
nemcsak a papoknak. Keresztény 
hivatásunk van. Akkor lesz hivatássá 
egy élet, ha teljesen odaadja magát 
másoknak Krisztus miatt, 
Krisztusban, mert másképp nem is 
lehet odaadni magunkat senkinek. Így 
lesz hivatássá életünk, munkánk, 
családunk, ha életünket adjuk 
másokért. 
Ha tehát érdekel léted sorsa, ha 
komolyan veszed hited, akkor a 
feladat adott: felülvizsgálni életedet: 
hivatásként éled-e meg azt, amit 
Istentől kaptál. Az életnek azon 
területén ahol most vagy, családban 
munkahelyen. A szolgálat szelleme 
vezérel-e téged testvéreiddel 
szemben, Krisztus példájára, aki 
megmosta tanítványai lábát azzal, 
hogy "Ti mesternek és Úrnak hívtok, s 
jól teszitek, mert az vagyok. Ha tehát 
én, az Úr és Mester megmostam 
lábatokat, nektek is meg kell 
mosnotok egymás lábát. Példát 
adtam, hogy, amit én tettem, ti is 
tegyétek meg". 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20150426 

„Jézus megparancsolja, hogy tanuljunk tőle, hogyan kell szelídnek és alázatos 
szívűnek lennünk.”   Don Bosco 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 

2015. április 26-án, X. évfolyam, 17. szám (320) 

Húsvét 4. vasárnapja, Klétusz pk, Aida özv. (liturgikus szín: fehér) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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. 

IV. 27-én, hétfőn,  

Kotori Ozsánna vt., Zita 

 Imaóra a szentmise után. 

Domonkos t. (17:00): 

Mária Neve t.: (18:30):  

IV. 28-án, kedden,  
Chanel Péter vt. p., Valéria 

Domonkos t. (17:00): 

Mária Neve t.: (18:30): Márton Erzsébetért cs. m. 

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

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

IV. 30-án, csütörtökön,  

V.Pius pp., Zsófia vt. sz. 

 Domonkos t. (17:00):  

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

V. 1-én, pénteken,  

József, a munkás, Berta  

Domonkos t. (17:00):  

Mária Neve t.: (18:30): Jézus Szíve tiszteletére én. m. 

V. 2-án, szombaton,  

Atanáz pk. egyházt., Zoé vt. 

Domonkos t. (17:00): 

Mária Neve t.: (18:30): Szűz Mária Szíve tiszteletére 

az élő és elhunyt RFT-ért én. m. 

V. 3-án,  

Húsvét 5. vasárnapja 

Fülöp és Jakab apostolok 

08:30 – szentmise a hívekért 

10:00 – sz. Flórián tiszteletére az élő és elhunyt 

tűzoltókért 
11.00 – szentmise a Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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:  
Klétusz, Aida, Péter, Valéria, Katalin, Pius, Zsófia, József, Berta, Atanáz, Zoé, 

Fülöp és Jakab.                     Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: ApCsel 4,8-12; Zsolt 117; Szentlecke.: 1Jn 3,1-2; Evangélium.: Jn 10,11-18 
 

Zarándoklatok: 
 Aki Érdre szeretne zarándokolni május 

10-én (nálunk bérmálás) jelentkezzen 
május 4-ig Halmai Tibornál. Az 
útiköltség 2000 dinár személyenként. 

 Ferenc pápa Szarajevóba utazik 

június 6-án. Ha valaki szeretne 
zarándokolni a pápával való 
találkozásra, jelentkezzen a plébánián 
vagy Halmai Tibornál, Magyar kommün 
utca 12-es szám alatt. Az viteldíj és egy 
szálás reggelivel 30 EURÓ, (útlevél 

vagy személyigazolvány) iratkozáskor 
befizetni. 

 

Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor 

életét adja a juhokért. A béres 

azonban, aki nem pásztor, akinek a 

juhok nem tulajdonai, amikor látja, 

hogy jön a farkas, elhagyja a juhokat 

és elfut -- a farkas pedig elragadja és 

szétszéleszti azokat --, mert béres, és 

nem törődik a juhokkal. Én vagyok a 

jó pásztor: ismerem enyéimet, és 

enyéim ismernek engem, amint engem 

ismer az Atya, és én is ismerem az 

Atyát; és én életemet adom a juhokért. 

Más juhaim is vannak, amelyek nem 

ebből az akolból valók. Azokat is 

vezetnem kell. Hallgatni fognak 

szavamra, és egy akol lesz, és egy 

pásztor. Azért szeret engem az Atya, 

mert odaadom az életemet, hogy ismét 

visszavegyem azt. Senki sem veszi el 

tőlem: én adom oda magamtól. 

Hatalmam van odaadni, és hatalmam 

van újra visszavenni. Ezt a parancsot 

kaptam Atyámtól.’’ Jn 10,11-18 

Elhunytak a múlt héten: 
Homolya Mária, Kardos János. 
Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. 
 
 

Május 6-án búcsú Szávio szent 
Domonkos templomban. 

Májusi ájtatosság!  
A Szűzanya tiszteletére végzett 

ájtatosság. 

Május 1-én 16:00 szentmise lesz 
Deonicán.  

mailto:gabona.f@gmail.com

