
"Amint engem szeret az Atya, úgy 
szeretlek én is titeket" (9. v.). A 
szeretet mibenlétéről és gyakorlati 
megjelenéséről sokat szoktunk 
beszélni. Tudjuk, ez a szív 
nyitottságát jelenti mások felé, 
valamilyen jóakaratot, 
segítőkészséget. Ezzel azonban még 
nem mondtunk semmit a jóakarat 
mélységéről, állandóságáról. Jézus 
nem is elégszik meg ennyivel, 
amikor arról beszél, hogy mennyire 
szeret minket. A Szentháromság 
belső szeretetéből indul ki: Ahogyan 
az Atya szeret engem, hasonló az én 
szeretetem felétek. Jézus egész élete, 
de főleg kereszthalála és 
feltámadása tehát az Atya 
szeretetét nyilvánítja ki, sőt az Atya 
szeretete által árad ki ránk, és az 
egész világra. Itt arra nagyon jó 
figyelnünk, hogy Jézus szavai nem 
csak a tanítványoknak szólnak, 
hanem mindenkinek. Annak 
azonban, hogy be tudjuk fogadni 
Jézus szeretetét és meg tudjunk 
benne maradni, komoly feltétele 
van: parancsait meg kell tartanunk 
(10. v.) 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20
150510 

„A szeretet mindig győzedelmeskedik.”   Don Bosco 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 

2015. május 10-én, X. évfolyam, 19. szám (322) 

Húsvét 6. vasárnapja, Izidor szántóvető, Ármin (liturgikus szín: fehér) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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: Könyörgő mise a család 

egészségéért és békéjéért cs.m. 

V. 11-én, hétfőn,  

Salkaházi Sára vt, Majlát a. 

 Imaóra a szentmise után. 

Domonkos t. (17:00): 

Mária Neve t.: (18:30): 

V. 12-én, kedden,  
Pongrác vt., Leopold Mandić 

Domonkos t. (17:00): Cakó Károlyért, én. m. 

Mária Neve t.: (18:30): Szőke Ritáért én. m. 

V. 13-án, szerdán,  
Szervác pk., Imelda, Imola 

Domonkos t. (17:00):  
Mária Neve t.: (18:30): Zombori Péterért, cs. m. 

V. 14-én, csütörtökön,  

Urunk menybemenetele 

Domonkos t. (17:00):  

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

V. 15-én, pénteken,  
Zsófia vt., Izidor, Médea  

Domonkos t. (17:00):  

Mária Neve t.: (18:30):  

V. 16-án, szombaton,  
Nepomuki János vt. pap 

Domonkos t. (17:00): 

Mária Neve t.: (18:30): Kismárton Etelért én. m. (a 

kápolnában lesz a szentmise) 

V. 17-én,  

Húsvét 7. vasárnapja 

Baylon Paskal szerzetes, 

Rezeda 

08:30 – szentmise a hívekért 

10:00 – FŐPRÓBA AZ ELSŐÁLDOZÁSRA 

11.00 – szentmise a Domonkos t.  

18:30 – esti szentmise: Takács József- Ferenc- és 

Rozáliáért 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:  
Sára, Majlát, Pongrác, Leopold, Szervác, Imelda, Imola, Zsófia, Izidor, Médea, 

János, Rezeda.                            Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: ApCsel 10,25-26.34-35.44-48; Zs 97; Szentlecke.: ApCsel 10,25-26.34-35.44-48; Evangélium.: Jn 15,9-17 
 

BÉRMÁLÁS 
A bérmálás hatására a Szentlélek 

különleges ereje tölti el a megbérmáltat, 
aki így képes lesz még tökéletesebben 
kötődni az Egyházhoz és Krisztus igazi 
tanújaként szavával és életmódjával 
terjeszteni és védelmezni tudja a hitet. 
Erőt kap arra is, hogy tanúságot tegyen 
Krisztusról, és képes legyen az Egyházat 

hitben és szeretetben építeni. 
Ez a szentség eltörölhetetlen jegyet vés a 
lélekbe, az Úr jelét, ezért a bérmálkozás 
nem ismételhető meg. 

http://www.hittansuli.hu/ 

Ahogy engem szeretett az Atya, úgy 

szerettelek én is titeket. Maradjatok 

meg szeretetemben. Ha 

parancsaimat megtartjátok, 

megmaradtok szeretetemben, mint 

ahogy én is megtartottam Atyám 

parancsait, és megmaradok az ő 

szeretetében. Azért mondtam nektek 

ezeket, hogy az én örömöm 

bennetek legyen, és örömötök teljes 

legyen. Az az én parancsom, hogy 

szeressétek egymást, ahogy én 

szerettelek titeket. Nagyobb 

szeretete senkinek sincs annál, mint 

ha valaki életét adja barátaiért. Ti a 

barátaim vagytok, ha megteszitek, 

amiket parancsolok nektek. Már nem 

mondalak benneteket szolgáknak, 

mert a szolga nem tudja, mit tesz az 

ura. Barátaimnak mondtalak titeket, 

mert mindent, amit hallottam 

Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem 

ti választottatok engem, hanem én 

választottalak titeket. Arra 

rendeltelek benneteket, hogy 

elmenjetek, gyümölcsöt teremjetek, 

és gyümölcsötök megmaradjon, s 

hogy bármit kértek az Atyától az én 

nevemben, megadja nektek. Azt 

parancsolom nektek: szeressétek 

egymást!                             Jn 15,9-17 
 

Elhunytak a múlt héten: 
Ladvánszki Veronika.  
 Imádkozzunk elhunyt testvérünkért. 
 
 

Május 16-án, szombaton, búcsú 
Nagybecskereken a Székesegyházban. 

A szentmise 18:00 kezdődik. 

LÉLEK RITMUSA 
Énekkel és dallal dicsérjük az Urat! 

Szombaton május 16-án a Mária Neve 
templomban! 

mailto:gabona.f@gmail.com

