
Isten nélkül nincs megújulás a 
lelkekben. 
 
A tudományos, technikai vívmányok 
korát éljük, amikor mérföldes 
léptekkel halad a fejlődés. Beszélnek 
környezetszennyezésről, az ökológiai 
egyensúly felborulásáról, csak arról 
nem esik szó, hogy mindennél jobban 
az ember lelke sínylette meg ezt a 
hajszát a fejlődésben. A szó szoros 
értelmében az ember fejére nőttek 
találmányai. 
 
". a szőlővessző nem hozhat 
gyümölcsöt magától, ha nem marad a 
szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem 
maradtok bennem." Ha nem hozunk 
gyümölcsöt tűzre kerülünk, mint a 
haszontalan szőlővesszők. Ha az 
emberiség nem tér vissza Istenhez, ha 
nem újul meg lélekben, annak 
beláthatatlan következményei 
lesznek. Problémáink megoldását 
nem a gazdaság föllendülése fogja 
megoldani, hanem ha visszatérnek az 
emberek Istenhez. Ahhoz az Istenhez 
aki egyedül kínál igazán emberhez 
méltó életet és boldogságot. 
 
http://www.katolikusradio.hu/igenapta
r/20150503 
 

„Menj ahová akarsz, mindig Isten jelenlétében leszel.”   Don Bosco 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 

2015. május 2-án, X. évfolyam, 18. szám (321) 

Húsvét 5. vasárnapja, Fülöp és Jakab apostolok (liturgikus szín: fehér) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 

V. 4-én, hétfőn,  

Flórián vt., Cirjék , Ada 

 Imaóra a szentmise után. 

Domonkos t. (17:00): 

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

tiszteletére papi és szerzetesi hivatásokért cs. m. 

V. 5-én, kedden,  
Gothárd pk., Pellegrin szerz. 

Domonkos t. (17:00): 

Mária Neve t.: (18:30):  
V. 6-án, szerdán,  
Judit vt., Frida, Ivett, Zsóka 

Domonkos t. (17:00): A templom felszentelésének 20. 

évfordulója – jótevőinkért. 

Mária Neve t.: (18:30): elmarad 

V. 7-én, csütörtökön,  

Gizella csdanya, Gusztáv vt. 

Domonkos t. (17:00):  

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

V. 8-án, pénteken,  
Milánói Győző katona, Mihály  

Domonkos t. (17:00):  

Mária Neve t.: (18:30):  

V. 9-én, szombaton,  
Albert szerz., Gergely Karola 

Domonkos t. (17:00): 

Mária Neve t.: (18:30): Nagy Istvánért én. m. 

V. 10-én,  

Húsvét 6. vasárnapja 

Izidor szántóvető, Ármin 

 

 

08:30 – szentmise a hívekért 

10:00 – BÉRMÁLÁS 

11.00 – szentmise a Domonkos t. – Anyák napi 

ünnepség a szentmise után. 

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:  
Flórián, Cirjék, Ada, Gothárd, Pellegrin, Judit, Frida, Ivett, Zsóka, Gizella, Gusztáv, 

Győző, Mihály, Albert, Karola, Izidor, Ármin.      Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: ApCsel 9,26-31; Zsoltár: Zs 21,26-32; Szentlecke.: 1Jn 3,18-24; Evangélium.: Jn 15,1-8 
 

BÉRMÁLÁS 
Egy hét múlva bérmálás lesz nálunk: 
imádkozzunk fiataljainkért, akik e 
héten végzik a Szentlélek kilencedet 
minden este 18-órakkor. 

Szombaton délután 3-tól a VIII.4 

osztályba járó gyermekek szülei, 4-
től a VIII.5 osztályba járó 

gyermekek szülei és 5-től a VIII.6 

osztályba járó gyermekek szülei és 

bérmaszülei jöjjenek a templomba 

gyónni. 

Én vagyok az igazi szőlőtő, Atyám 

pedig a szőlőműves. Minden 

szőlővesszőt, amely nem hoz rajtam 

gyümölcsöt, lemetsz, és minden 

termőt megtisztít, hogy többet 

teremjen. Ti már tiszták vagytok az 

ige által, amelyet mondtam nektek. 

Maradjatok bennem, és én tibennetek. 

Miként a szőlővessző nem tud 

gyümölcsöt hozni önmagától, ha nem 

marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem 

maradtok bennem. Én vagyok a 

szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. Aki 

bennem marad, és én őbenne, az bő 

termést hoz, mert nálam nélkül 

semmit sem tehettek. Ha valaki nem 

marad bennem, azt kivetik, mint a 

szőlővesszőt, és elszárad; összeszedik, 

tűzre vetik és elég. Ha bennem 

maradtok, és az én igéim tibennetek 

maradnak, kérjetek, amit csak akartok, 

és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg 

Atyám, hogy sok gyümölcsöt hoztok, 

és tanítványaim lesztek.  Jn 15,1-8 
Elhunytak a múlt héten: 
Hegyesi Mária és Fiser János. 
Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. 
 
 

Május 6-án ünnepeljük,  Szávio 
szent Domonkos templom 

felépítésének 20. évfordulóját. 

Májusi ájtatosság!  
A Szűzanya tiszteletére végzett 
ájtatosság minden este 18:30. 

mailto:gabona.f@gmail.com

