
A mai vasárnap keresztény 
hitünk legfontosabb titkát 
ünnepeljük, azt, hogy az 
egyetlen élő Istent három 
egylényegű személy alkotja: az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ők 
hárman alkotják az egyetlen 
Istent, mert személyük oly 
szorosan összefonódott és 
olyannyira egyek, hogy csak 
egyetlen és nem három Istenről 
beszélhetünk. Ebben a 
háromságos Istenben a három 
személy annak ellenére, hogy 
egyforma, mégis különböző. A 
Szentháromságon belül a 
személyek egymástól erednek. 
Az Atya az ősforrás, aki magát 
mindenestől a Fiúnak 
ajándékozza létrehozva, 
megszülve őt. A Fiú pedig ezt a 
hatalmas szeretetet viszonozza 
azzal, hogy mindenestől 
visszaajándékozza magát az 
Atyának. S ez az adok-kapok 
viszony oly eleven és élő, hogy 
ebből származik a Szentlélek. 
Ócsai József 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar
/20150531 
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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. 

VI. 1-én, hétfőn,  
Jusztinusz vt., Paméla 

 Imaóra a szentmise után. 

Domonkos t. (17:00): 

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

Papi és szerzetesi hivatásokért cs.m.  

VI. 2-án, kedden,  
Marcellínusz és Péter vtk. 

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

VI. 3-án, szerdán,  
Lwanga Károly és tsai vtk. 

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

VI. 4-én, csütörtökön,  

ÚRNAPJA 

Krisztus Teste és Vére ünn.  

Mária Neve t.: (10:00): 
Domonkos t. (11:00):  

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

VI. 5-én, pénteken,  
Bonifác vt. pk, Fatima  

Domonkos t. (17:00):  

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

VI. 6-án, szombaton,  
Norbert pk, Artemisz 

Domonkos t. (17:00): 

Mária Neve t.: (18:30): Szűz Mária szíve tisz. élő és 

elhunyt RFT-ért én. m. 

VI. 7-én,  

Szentháromság vasárnapja 

Fülöp diák, Róbert, Grácia 

08:30 – szentmise a hívekért 

10:00 – családok, gyerekek és az ifjúság miséje 

11.00 – szentmise a Domonkos t.  

18:30 – esti szentmise: Sarnyai Antalért 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: Jusztinusz,  

Paméla, Marcellínusz, Péter, Károly, Bonifác, Fatima, Norbert, Artemisz, Fülöp,  

Róbert, Grácia.                              Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: MTörv 4,32-34.39-40; Zsoltár: Zs 32; Szentlecke.: Róm 8,14-17; Evangélium.: Mt 28,16-20 
 

A SZENTMISE ÉS AZ OLTÁRISZENTSÉG 
A legtöbbször magunkhoz vett szentség az Eucharisztia, az 
Oltáriszentség; ünneplése: a szentmise. A kettő soha nincs 
külön választva: “Kenyértörést végeztek.” – írja az Apostolok 
Cselekedete; a pap átváltoztatja a szentmisében a kenyeret és 
a bort Jézus Krisztus Testévé és Vérévé és kiosztja a 
közösségnek. Annak idején a betegekhez rögtön a 
szentmiséről vitték el Jézus Krisztus Testét. Azt lehet mondani, 
hogy nincs is kettő dolog, azaz szentmise nincs vétel nélkül. A 
részvétel a vételhez is volt kötve: aki nem vehette magához 
Krisztus testét (megkereszteletlen volt), be sem jöhetett a 
szentmise átváltoztató részére. A mai gyakorlat más: amikor 
valaki valami miatt nem veheti magához Krisztus Testét és 
Vérét, természetes, sőt ajánlott, hogy legyen köztünk és velünk 
a szentmisén. De, aki veheti, az vegye és erősödjék általa! 

http://orszagutiferencesek.hu/plebania/szentsegek/elso

aldozas/ 

A tizenegy tanítvány pedig elment 

Galileába, arra a hegyre, ahova 

Jézus rendelte őket. Amikor 

meglátták őt, leborultak, bár 

egyesek még kételkedtek. Jézus 

odament és azt mondta nekik: 

,,Nekem adatott minden hatalom a 

mennyben és a földön. Menjetek 

tehát, és tegyetek tanítvánnyá 

minden népet. Kereszteljétek meg 

őket az Atya és a Fiú és a 

Szentlélek nevében, és tanítsátok 

meg őket arra, hogy megtartsák 

mindazt, amit parancsoltam 

nektek! És íme, én veletek vagyok 

minden nap a világ végéig!’’  
Mt 28,16-20 

50 éves házassági 
évforduló 

A jövő vasárnap  a 
szentmise keretében 
együtt ünnepelünk 

azokkal, akik 50-éve 
kötöttek házasságot 

templomunkban. 

„Gondoljunk mindig arra, hogy Isten az Atyánk és mi gyermekei vagyunk.”  
Don Bosco 

mailto:gabona.f@gmail.com

