
 Gondoljatok bele: ha nem 

tarjátok magatokat "olyan nagyon" 

bűnösnek, akkor mit érnek e szavak: 

"Menj, de többé ne vétkezzél!" 

Akkor olyanok vagyunk mint a 

farizeusok és az írástudók: magukat 

tökéletesnek tartják és ujjal mutogatunk 

a másikra, hogy ő vétkezett. A másikat 

akarjuk megkövezni, kiközösíteni, 

megbüntetni, mintegy bűnbakot keresve 

benne. 

Jézus kész a megbocsátásra, 

kész az irgalomra, ha elébe megyünk a 

bánatunkkal. De semmit sem gyűlöl 
jobban a képmutatásnál. Nem tudjuk őt 

becsapni képmutatásunkkal. Rajtunk áll, 

hogy a nagyböjti bűnbánati időben igaz 

bánattal elébe megyünk-e, s akkor e 

szavak nekünk is szólnak: "Menj, de 

többé ne vétkezzél!" 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20160313 

 

 
 

A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
2016. március 13-án, XI. évfolyam, 11. szám (366) 

Nagyböjt  5. vasárnapja, Patrícia vt, sz., Krisztián., Liturgikus szín: lila. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

III. 13-án,  

Nagyböjt  5. vasárnapja 

Patrícia vt, sz., Krisztián 

08:30 – hívekért 

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

11.00 – Péter Katalinért én. m. 

17:00 – esti szentmise 

III. 14-én, hétfőn,  
Matild özv. császárné   

Mária Neve t.: (17:00):  

                                                               mise után imaóra 
III. 15-én, kedden,  
Lujza szerz., Zakariás pp. 

Mária Neve t.: (17:00):  

 

III. 16-án, szerdán,  
Vidor vt. pk., Herbert pk 

Mária Neve t.: (17:00):  

III. 17-én, csütörtökön,  

Patrik ír pk, Patrícia, Gertrúd 

Savio t. (16:00): gyónó nap és szentmise 

Mária Neve t.: (17:00):                  mise után szentségimádás 

III. 18-án, pénteken,  
Jeruzs. Cirill pk, Sándor vt. 

pk 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.: (17:00): Boross Sándorért cs. m. 

                                                               mise után imaóra 

III. 19-én, szombaton,  
József, Szűz Mária jegyese 

Mária Neve t.: (10:00): Szt. József tiszteletére én. m. 

Domonkos t. (11:00): Szt. József tiszteletére cs. m. 

Mária Neve t.: (17:00): Égető Veronáért én. m. 

III. 20-án,  

Virágvasárnap 

Klaudia vt., Csáki Mór 

08:30 – hívekért 

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

11.00 – Savio temp. 

17:00 – 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: Matild, Lujza, 

Zakariás, Vidor, Herbert, Patrik, Patrícia, Gertrúd, Cirill, Sándor, József, 

Klaudia, Mór.                              Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Iz 43,16-21; Zsolt 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6; Szentecke: Fil 3,8-14; Evangélium.: Jn 8,1-11 
 

                           Abban az időben 

Jézus kiment az Olajfák-hegyére. 

Kora reggel újra megjelent a 

templomban. A nép köréje sereglett, ő 

pedig leült, és tanította őket. 

Az írástudók és a farizeusok egy 

házasságtörésen ért asszonyt vittek 

eléje. Odaállították középre, és így 

szóltak hozzá: „Mester, ezt az 

asszonyt házasságtörésen érték. 

Mózes azt parancsolta a törvényben, 

hogy az ilyet meg kell kövezni. Hát te 

mit mondasz?” Ezt azért kérdezték, 

hogy próbára tegyék, és vádolhassák. 

Jézus lehajolt, és az ujjával írni 

kezdett a földön. Ők azonban tovább 

faggatták. Erre fölegyenesedett, és azt 

mondta nekik: „Az vesse rá az első 

követ, aki közületek bűn nélkül van!” 

Aztán újra lehajolt, s tovább írt a 

földön. Azok meg ennek hallatára 

egymás után eloldalogtak, kezdve a 

véneken, s csak Jézus maradt ott a 

középen álló asszonnyal. 

Jézus fölegyenesedett és 

megszólította: „Asszony, hol vannak, 

akik vádoltak téged? Senki sem ítélt 

el?” 

„Senki, Uram” – felelte az asszony. 

Erre Jézus azt mondta neki: „Én sem 

ítéllek el. Menj, de többé ne 

vétkezzél!” 
Jn 8,1-11 

 „Tagadjátok meg magatokat, elviselvén társaitok néhány hibáját.” 
Don Bosco 

Hallgassa a Mária Rádiót! 

http://www.mariaradio.rs/ 

 

Elhunytak a múlt héten: Pálfi István, Német Emma (Muzslya), Juhász Árpád 
(Lukácsfalva), Deák Piroska (Écska).    Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért! 

 

Szent József befogadta és őrizte 
Szűz Máriát. Így lett ma is az 
Egyház oltalmazója, amelynek 
küldetése, hogy befogadja és őrizze 
a megváltás titkát. Ezt a nagyszerű 
ajándékot szent Józseffel együtt 
nem csak önmagunkba zárva 
őrizzük, hanem megosztjuk 
szűkebb és tágabb 
környezetünkkel. 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20160319 
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