
Az Eucharisztia iránti tiszteletünk 
alapja a hit. Hiszünk abban, hogy 
Jézus valóságosan jelen van az 
átváltoztatott kenyérben és borban. 
Az Oltáriszentség esetében nem 
közönséges kenyérről, hanem 
átváltoztatásról és átváltoztatott 
kenyérről és borról beszélünk. Ez 
azt jelenti, hogy a kenyér és a bor 
lényegileg alakul át Krisztus szent 
testévé és vérévé, miközben külső 
alakját és formáját mind a kenyér, 
mind a bor megtartja. Szemünkkel 
ugyan nem látunk semmiféle 
átalakulást, de hitünk szerint mégis 
megtörténik az átváltozás csodája. 
Az átváltoztatás a szentmisében 
történik, a miséző pap Krisztus 
személyében cselekedve jeleníti 
meg az Úr áldozatát. Nem öncélú 
cselekedet ez, hanem arra irányul, 
hogy a hívők a szentáldozásban 
egyesülhessenek Jézussal. 
Vágyom-e a találkozásra, a 
szentáldozásra? 
© Horváth István Sándor 
http://www.evangelium365.hu/ 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 

2015. június 7-én, X. évfolyam, 23. szám (326) 

Évközi 10. vasárnap, Fülöp diák, Róbert, Grácia (liturgikus szín: zöld) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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. 

VI. 8-án, hétfőn,  
Sándor István vt., Medárd pk. 
  

Domonkos t. (17:00): 

Mária Neve t.: (18:30): Kardos Jánosért cs.m.  

Imaóra a szentmise után. 

VI. 9-én, kedden,  
Efrém szerpap egyht., Előd 

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

VI. 10-én, szerdán,  
Diána sz., Margit, Gréta 

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

VI. 11-én, csütörtökön,  

Barnabás apostol, Etelka 

Domonkos t. (17:00):  

Mária Neve t.: (18:30):             
VI. 12-én, pénteken,  
Jézus Szíve, Szahag. János  

Domonkos t. (17:00):  
Mária Neve t.: (18:30): Kovács Antalért és Rozáliáért cs. m. 

VI. 13-án, szombaton,  
Mária Szíve, Paduai Antal 

Domonkos t. (17:00): 

Mária Neve t.: (18:30): Heggyesi Máriáért én. m. 

VI. 14-én,  
Évközi 11. vasárnap 

Elizeus próféta, Hartvig, 

Herta 

08:30 – szentmise a hívekért 

10:00 – családok, gyerekek és az ifjúság miséje 

11.00 – szentmise a Domonkos t.  

18:30 – esti szentmise:  
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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: István, Medárd,  

Efrém, Előd, Diána, Margit, Gréta, Barnabás, Etelka, János, Antal, Elizeus, Hartvig 

és Herta.                        Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Kiv 24,3-8; Zsoltár: Zs 115; Szentlecke.: Zsid 9,11-15; Evangélium.: Mk 14,12-16.22-26 
 

Ferenc pápa Szarajevóban 
2015. júniu 6-án, szombaton 

„Íme az a magatartás, hogy 
békeszerzők legyünk a 
hétköznapokban, ott ahol élünk. Ne 
áltassuk magunkat azért, hogy mindez 
csupán csak tőlünk függ. Így egy 
csalóka moralizmusba süllyednénk! A 
béke Isten adománya, nem mágikus 
értelemben, hanem ő maga, a 
Szentlelke által belevési a szívünkbe 
és a testünkbe ezt a magatartást és 
így tesz bennünket az ő békéjének az 
eszközévé. A béke Isten adománya, 
mert a velünk való 
kiengesztelődésének a gyümölcse. 

A kovásztalan kenyerek ünnepének első 

napján, amikor a húsvéti bárányt 

feláldozzák, tanítványai megkérdezték: 

„Mit akarsz, hová menjünk, hogy 

elkészítsük számodra a húsvéti 

vacsorát?” Erre elküldte két tanítványát 

ezekkel a szavakkal: „Menjetek a 

városba. Találkoztok ott egy emberrel, 

aki vizeskorsót visz. Kövessétek őt, 

aztán ahová bemegy, ott mondjátok meg 

a házigazdának: A Mester kérdezi, hogy 

hol van az a szállás, ahol a húsvéti 

vacsorát tanítványaimmal 

elfogyaszthatom? Ő mutat majd nektek 

egy étkezésre berendezett, tágas, emeleti 

termet. Ott készítsétek el nekünk.” A 

tanítványok elmentek, s a városba érve 

mindent úgy találtak, ahogy 

megmondta; és elkészítették a húsvéti 

vacsorát. Vacsora közben kezébe vette a 

kenyeret, megáldotta, megtörte, és 

ezekkel a szavakkal adta nekik: 

„Vegyétek, ez az én testem.” Majd fogta 

a kelyhet, hálát adott, odanyújtotta 

nekik, és mindnyájan ittak belőle. Ő 

pedig így szólt: „Ez az én vérem, a 

szövetségé, amely sokakért kiontatik. 

Bizony mondom nektek: nem iszom 

többé a szőlő terméséből addig a napig, 

amíg az újat nem iszom az Isten 

országában.” Ezután zsoltárt énekelve 

kimentek az Olajfák-hegyére. 
Mt 14,12-16 

  Keresztény testvérem! Hathatós eszköz a kísértés legyőzésére a jóban való 
kitartásra: járulj gyakran szentáldozáshoz.” Don Bosco 

Csak az, aki kiengesztelődik az 
Istennel, lehet a békesség szerzője. 
Végül Ferenc pápa az Úrtól, Szűz 
Mária közbenjárására, egyszerű 
szívet, a türelem, valamint az 
igazságosságért folytatott küzdelem és 
munka kegyelmét kérte, hogy 
irgalmasok, békességszerzők, a béke 
és nem pedig háború magvetői 
legyünk. Ez az út tesz bennünket 
boldoggá!” – mondta Ferenc pápa. 
 

http://hu.radiovaticana.va/news/2015/06
/06/a_p%C3%A1pa_a_szarajev%C3%B3i_sz
entmis%C3%A9n_a_b%C3%A9k%C3%A9t_sz
eretettel_%C3%A9p%C3%ADts%C3%A9tek/1

149583 

mailto:gabona.f@gmail.com

