
A mai evangélium hallatán 
kézenfekvő lenne, hogy arról 
beszéljek, miként tanúskodjunk, mi 
keresztények a világban a 
Szentlélek segítségével. Hiszen 
első ránézésre erről szól az 
evangélium, mert hallhattuk benne: 
"Ha majd eljön a vigasztaló, akit az 
Atyától küldök, ő majd tanúságot 
tesz rólam". 
Jézus Krisztus Vigasztalónak 
nevezi a Szentlelket. Mivel 
vígasztal meg minket a Szentlélek? 
Elsősorban azzal, hogy feltárja 
előttünk Isten belső életét. Mert 
tulajdonképpen pünkösd napján 
tudták meg az apostolok, hogy 
Isten közösség: Atya, Fiú, 
Szentlélek. Jóllehet Jézus életében 
beszélt erről a dologról, de az 
apostolok nem fogták fel annak 
igazi értelmét. Csak a Szentlélek 
működése nyomán világosodott 
meg az apostolokban a 
Szentháromság titka. Ezért mondta 
Jézus az evangéliumban: "amikor 
eljön az Igazság Lelke, ő majd 
elvezet benneteket a teljes 
igazságra". 
 
http://www.katolikusradio.hu/igen
aptar/20150524 
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PÜNKÖSDVASÁRNAP, Mária, keresztények segítsége, Eszter (liturgikus szín: piros) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 

V. 25-én, hétfőn,  
VII.Gergely pp., Paz. Magdolna 

Domonkos t. (17:00): 

Mária Neve t.: (18:30):           Imaóra a szentmise után. 

V. 26-án, kedden,  
Néri Fülöp áldp., Evelin 

Domonkos t. (17:00):  
Mária Neve t.: (18:30): Tápai Györgyért, én. m. 

V. 27-én, szerdán,  
Canterb. Ágoston pk., Pelbárt 

Domonkos t. (17:00): Gulyás Valériáért, én. m., virág 

helyett 

Mária Neve t.: (18:30):  

V. 28-án, csütörtökön,  

Emil vt., Vilma, Csanád  

Domonkos t. (17:00):  

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

V. 29-én, pénteken,  
Ervin fejed., Ervina, Teodózia  

Domonkos t. (17:00):  

Mária Neve t.: (18:30):  

V. 30-án, szombaton,  
Szent Jobb, Nándor király 

Domonkos t. (17:00): 

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

V. 31-én,  

Szentháromság vasárnapja 

Angéla sz., Petronella, Noé 

08:30 – szentmise a hívekért 

10:00 – ELSŐÁLDOZÁS 

11.00 – szentmise a Domonkos t.  

18:30 – A jó halál kegyeméért 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: Gergely, Magdolna, 

Fülöp, Evelin, Ágoston, Pelbárt, Emil, Vilma, Csanád, Ervin, Ervina, Teodózia, 

Nándor, Angéla, Petronella, Noé.               Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: ApCsel 2,1-11; Zsoltár: Zs 103; Szentlecke.: 1Kor 12,3b-7.12-13; Evangélium.: Jn 20,19-23 
 

ELSŐÁLDOZÁS 
• Egy hét múlva elsőáldozás lesz  
nálunk: imádkozzunk fiataljainkért, akik  
e héten gyónnak és először áldoznak. 

• Szombaton délután  

3-tól a III.4 osztályba járó gyermekek szülei, 
4-től a III.5 osztályba járó gyermekek szülei és  
5-től a III.6 osztályba járó gyermekek szülei és 

keresztszülei jöjjenek a templomba gyónni. 

Mikor azon a napon, a hét első 

napján este lett, és a helyiség 

ajtaja, ahol a tanítványok 

összegyűltek, be volt zárva a 

zsidóktól való félelem miatt, eljött 

Jézus, megállt középen, és azt 

mondta nekik: ,,Békesség nektek!’’ 

Miután ezt mondta, megmutatta 

nekik a kezét és az oldalát. A 

tanítványok megörültek, amikor 

meglátták az Urat. Aztán újra szólt 

hozzájuk: ,,Békesség nektek! 

Amint engem küldött az Atya, úgy 

küldelek én is titeket.’’ Amikor ezt 

mondta, rájuk lehelt, és így szólt 

hozzájuk: ,,Vegyétek a Szentlelket! 

Akiknek megbocsátjátok bűneiket, 

bocsánatot nyernek; akiknek pedig 

megtartjátok, azok bűnei 

megmaradnak.’’ Jn 20,19-23 
 Elhunytak a múlt héten: 

Muzslya: Kovács István, 
Kovács János, Bakos 
Péter. Imádkozzunk 
elhunyt testvéreinkért. 
 
 

50 éves házassági 
évforduló 

Mához kéthét 
múlva a szentmise 
keretében együtt 
ünnepelünk 
azokkal, akik 50-
éve kötöttek 
házasságot 
templomunkban. 

Szűz Mária, keresztények segítsége 
Hisszük, hogy Mária jelen van közöttünk és folytatja „küldetését, 
mint az Egyház Anyja és a Keresztények Segítsége”.Rábízzuk 
magunkat, mint olyan alázatos szolgálóleányra, akivel az Úr 
nagy dolgokat cselekedett, hogy Fia kimeríthetetlen 
szeretetének tanúivá legyünk az ifjak körében. (ASZ 8) 
http://www.szaleziak.hu/vezercikkek/szz-maria-a-keresztenyek-segitsege 

 

„Segítő Szűzanyánk ünnepe legyen annak az örök ünnepségnek bevezetője, 
amelyet közössen fogunk ünnepelni a mennyországban.”   Don Bosco 
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