
  
Nyolc nap múlva ismét együtt 

voltak a tanítványok. Tamás is ott volt 

velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az 

ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte 

őket: „Békesség nektek!” Tamásnak 

pedig ezt mondta: „Nyújtsd ide az 

ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a 

kezedet és érintsd meg oldalamat! Ne 

légy hitetlen, hanem hívő!” Tamás így 

válaszolt: „Én Uram, én Istenem!” Jézus 

ezt mondta neki: „Most már hiszel, 

Tamás, mert láttál engem. Boldogok, 

akik nem láttak, és mégis hisznek!” 
Jézus még sok más csodajelet is 

művelt tanítványai szeme láttára, de azok 

nincsenek megírva ebben a könyvben. 

Ezeket viszont megírták, hogy 

higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, 

és hogy a hit által életetek legyen benne. 

Jn 20,19-31 

 

 
 

A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
2016. április 3-án, XI. évfolyam, 14. szám (369) 

Isteni Irgalmasság vasárnapja, Richárd pk, Buda, Hóvirág., Liturgikus szín: fehér. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IV. 3-án,  
Isteni Irgalmasság  

vasárnapja 

Richárd pk, Buda, Hóvirág 

08:30 – hívekért 

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

11.00 – Péter Katalinért én m. 

18:30 – Berta Józsefért cs. m. 

IV. 4-én, hétfőn,  
Gyümölcsoltó Boldogasszony   

Savio t. (17:00): 

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

új lelki hivatásokért, cs.m.                         mise után imaóra 

IV. 5-én, kedden,  
Ferreri Vince p., Teodóra 

Savio t. (17:00): 

Mária Neve t.: (18:30): Pálinkó Tiborért én. m. 

IV. 6-án, szerdán,  
Szer. Taksony  vt., Celesztin pp 

Savio t. (17:00): 

Mária Neve t.: (18:30): Szarvák Imréért én. m. 

IV. 7-én, csütörtökön,  

De la Salle János, Hermann 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.: (18:30): Kissmárton Etelért én. m.                   

                                                       mise után szentségimádás 

IV. 8-án, pénteken,  
Dénes pk, Egyiptomi Mária 

Savio t. (17:00):  
Mária Neve t.: (18:30): Balász Máriáért én. m. 

                                                               mise után imaóra 

IV. 9-én, szombaton,  
Kleofás Mária assz., Csombor 

Domonkos t. (16:30):  
Mária Neve t.: (18:30): Zanai Jánosért én. m. 

IV. 10-én,  
Húsvét 3. vasárnapja 

Ezekiel próféta, Zsolt 

08:30 – hívekért 

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

11.00 – Péter Katalin-, János- s ifjú Jánosért én m. 

18:30 – Szarvák Erzsébetért cs.m. 
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                           Amikor a hét első 

napján (húsvétvasárnap) beesteledett, 

Jézus megjelent a tanítványoknak ott, 

ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól 

való félelmükben zárva tartották az 

ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: 

„Békesség nektek!” Miután ezt 

mondta, megmutatta nekik a kezét és 

az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte 

el a tanítványokat. 

Jézus megismételte: 

„Békesség nektek! Amint engem 

küldött az Atya, úgy küldelek én is 

titeket.” E szavak után rájuk lehelt, és 

így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! 

Akinek megbocsátjátok bűneit, az 

bocsánatot nyer, s akinek nem 

bocsátjátok meg, az nem nyer 

bocsánatot.” 

A tizenkettő közül az egyik, 

Tamás, vagy melléknevén Iker, nem 

volt velük, amikor Jézus megjelent 

nekik. Később a tanítványok 

elmondták neki: „Láttuk az Urat.” De 

ő így szólt: „Hacsak nem látom kezén 

a szegek nyomát, ha nem érintem 

ujjaimat a szegek helyéhez, és nem 

tapintom meg kezemmel oldalát, én 

nem hiszem!” 

 „Ha szeretnéd megtudni, milyen szinten van irántunk Isten 
irgalmassága, emeld tekintetedet egy feszületre és 

meglátod, hogy Isten meghalt érettünk, vagyis 
megmentette lelkünket.” Don Bosco 

Elhunytak a múlt héten: Gerbács Katalin, 

Varga Miklós, Miklós János; Imádkozzunk 

elhunyt testvéreinkért! 

 

A Föltámadt Krisztusba vetett hitből élnek a 
tanítványok: az egyesek élő hitéből és a 
közös hitből. Ez a hit csodálkozás és öröm, 
hála és hűség. Egyben szükség és 
aggodalom is, hogy elviseljék a tanítványok, 
ami nekik a legnehezebb: az elkülönülést 
közösségtől, közös istentisztelettől és Isten-
dicséréstől, közös föladatoktól, közös 
örömöktől; hisz a hitre meghívatás egyben 
közösségbeli meghívatás is. 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20160403 

II. János Pál pápa Szent 
Fausztina nővér magán 

kinyilatkoztatásai alapján 
2000-ben ezt a napot az 

isteni irgalmasság 

vasárnapjává nyilvánította. 
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