
Egyszerűen arról van szó, hogy 
hétköznapjainkban is 
keresztényként kell élni, nem pedig 
csak vasárnap, mikor szentmisére 
jövünk. Úgy kell élnünk, hogy 
meglássák rajtunk azt, hogy 
keresztények vagyunk, és hogy 
szeretjük egymást. Úgy kell élnetek 
nektek is gyerekek, hogy társaitok, 
tanáraitok elmondhassák rólatok: 
ezeken meglátszik, hogy 
hittanosok, hogy templomba 
járnak, mert rendesebben 
viselkednek, szorgalmasabban 
tanulnak. Úgy kell élnetek nektek, 
testvéreim, akik valamilyen 
munkahelyen dolgoztok, hogy 
meglássák rajtatok: nem a 
pénznek éltek, hanem Isten áll 
életetek középpontjában. Úgy kell 
élnetek nektek, idősebb testvéreim, 
hogy meglássák rajtatok az élet 
értelmét és célját, hogy keresztény 
derűvel fogadjátok az élet 
alkonyát, mert biztos a hitetek, 
hogy van folytatás odaát.  
 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20
150517 

„Isten másokért teremtett bennünket.”   Don Bosco 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 

2015. május 17-én, X. évfolyam, 20. szám (323) 

Húsvét 7. vasárnapja, Baylon Paskal szerzetes, Rezeda (liturgikus szín: fehér) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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. 

V. 18-án, hétfőn,  

I. János vt.pp., Erika, Erik 

 Imaóra a szentmise után. 

Domonkos t. (17:00): 

Mária Neve t.: (18:30): Gulyás Valériáért én. m. 

V. 19-én, kedden,  
V.Cölesztin pp., Ivonna 

Domonkos t. (17:00): Gulyás Valériáért én. m. 
Mária Neve t.: (18:30):  

V. 20-án, szerdán,  
Sienai Bernardin szerz. pap 

Domonkos t. (17:00):  
Mária Neve t.: (18:30): Nagy Lászlóért és Ágnesért, én. m. 

V. 21-én, csütörtökön,  

Konstantin cs., Szilárd vt.  

Domonkos t. (17:00): Makai Imréért én. m. 

Mária Neve t.: (18:30): Gulyás Valériáért virág helyett 

én. m.                               A szentmise után szentségimádás. 

V. 22-én, pénteken,  
Rita özv., Júlia sz., Ugron  

Domonkos t. (17:00):  

Mária Neve t.: (18:30):  

V. 23-án, szombaton,  
Apor Vilmos vt. pk., Dezső 

Domonkos t. (17:00): 

Mária Neve t.: (18:30):  

V. 24-én,  

PÜNKÖSDVASÁRNAP  

Mária, keresztények 

segítsége, Eszter 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t.  

17:00 – Idősebbek és betegek miséje, utána találkozás 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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: Pascal, Rezeda,  

János, Erika, Erik, Cölesztin, Ivonna, Bernardin, Konstantin, Szilárd, Rita, Júlia,  

Ugron, Vilmos, Dezső, Mária, Eszter.          Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: ApCsel 1,1-11; Zsoltár: Zs 46; Szentlecke.: Ef 1,17-23; Evangélium.: Mk 16, 15-20 
 

CSALÁDFESZT 
 

Szombaton, május 23-án család fesztivál lesz a 
plébániánkon. Imádkozzunk családjainkért! 

Püspöki szentmisével kezdődik 10:00, és körmenettel 
fejeződik a Segítő Szűzanya tiszteletére. 
Szülőknek előadások (nevelés, kapcsolaterősítés), 
gyerekeknek külön program lesz szervezve 
(ORATÓRIUM). Jelentkezés május 19-ig a plébánián. 
Mindenkit szeretettel várunk!  

 

Azután ezt mondta nekik: 

,,Menjetek el az egész világra, és 

hirdessétek az evangéliumot 

minden teremtménynek. Aki hisz 

és megkeresztelkedik, az üdvözül; 

aki pedig nem hisz, elkárhozik. 

Azokat, akik hisznek, ezek a jelek 

fogják kísérni: a nevemben 

ördögöket űznek ki, új nyelveken 

szólnak, kígyókat vesznek fel, és 

ha valami halálosat isznak, nem árt 

nekik; a betegekre teszik kezüket, 

és azok meggyógyulnak.’’ Az Úr 

Jézus, miután szólt hozzájuk, 

fölvétetett a mennybe, és ül az 

Istennek jobbja felől [2 Kir 2,3.11; 

Zsolt 110,1]. Azok pedig elmentek 

és prédikáltak mindenütt. Az Úr 

velük együtt munkálkodott, a 

tanítást megerősítette, s 

csodajelekkel kísérte.                           
Mk 16,15-20 

 
Elhunytak a múlt héten: Muzslya: Boros Rozália, Tápai György; Lukácsfalva: 
Ispánovity András. Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. 
 
 

Egyháztanács 
választás 

A jövő vasárnap a 
szentmisék után lesznek 
a választások a 
hittanteremben. 
A jelöltek névsora a 
bejárati hirdetőtáblán 
lesz olvasható hétfőtől. 

mailto:gabona.f@gmail.com

