
  

Az újszövetségi szentírás 

azt hirdeti, hogy az Isten a világ 

iránti szeretetéből küldte Fiát a 

világba. Ez a kezdeményező szeretet, 

amely már akkor megvan, amikor az 

ember még bűnben van, és ennek a 

szeretetnek a jellemzője az 

önfeláldozás. 

Ez a szeretet lesz a keresztény ember 

életformája. Jézus tanítványait erről a 

szeretetről lehet megismerni. A Szent 

Lélek hatásának elsőrendű 

gyümölcse ez a szeretet. S hogy a 

szeretet kegyelmi ajándéka hogyan is 

néz ki, azt mindenki olvashatja az 

1Kor 13. fejezetében, amelyből csak 

egy kicsit idézek: „A szeretet 

türelmes, a szeretet jóságos, nem 

féltékeny, nem kérkedik, nem 

gőgösködik, nem tapintatlan, nem 

keresi a magáét, haragja nem 

gerjed, a sértést föl nem rója, nem 

örül a gonoszságnak, de együtt örül 

az igazsággal, mindent eltűr, 

mindent elhisz, mindent elvisel.” 

János apostol Isten legjellemzőbb 

tulajdonságának nevezi ezt a 

szeretetet. Ezt lehet Istentől tanulni. 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20160424 

 

 
 

A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
2016. április 24-én, XI. évfolyam, 17. szám (372) 

Húsvét 5. vasárnapja, György vt., Sigm. Fidél szerz., Liturgikus szín: fehér. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IV. 24-én,  

Húsvét 5. vasárnapja 

György vt., Sigm. Fidél 

szerz. 

08:30 – hívekért 

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

11.00 – Domonkos t.: Szarvák Imréért én. m. 

18:30 – esti mise: Jó halál kegyelméért cs. m. 

IV. 25-én, hétfőn,  
Márk evang., Ervin, 

Árnyos   

Domonkos t. (17:00): 

Mária Neve t.: (18:30): Gerbács Katalinért cs. m. 

                                                                            mise után imaóra 

IV. 26-án, kedden,  
Klétusz pk., Aida özv. 

Domonkos t. (17:00): 

Mária Neve t.: (18:30):  

IV. 27-én, szerdán,  
Kotori Ozsánna vt, Zita 

Domonkos t. (17:00): 

Mária Neve t.: (18:30):                                  mise után Bibliaóra 

IV. 28-án, csütörtökön,  

Chanel Péter vt., Valéria 

Domonkos t. (17:00): 

Mária Neve t.: (18:30):  
IV. 29-én, pénteken,  
Sienai Katalin szűz egyht. 

Domonkos t. (17:00): 

Mária Neve t.: (18:30)                                        mise után imaóra 

IV. 30-án, szombaton,  
V.Piusz pp, Zsófia vt. sz. 

Domonkos t. (16:30):  
Mária Neve t.: (18:30): Szarvák Erzsébet- és Károlyért én. m. 

V. 1-én,  

Húsvét 6. vasárnapja 

József, a munkás, Berta 

08:30 – hívekért 

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

11.00 – Domonkos t.: Szarvák Imréért én. m. 

18:30 – esti mise: Jó halál kegyelméért 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. 

Szent György (április 24.) 
A források szerint a római hadsereg magas rangú 
tisztje Kappadóciából (Törökország keleti része) 
származott. 305-ben mártírhalált szenvedett 
Diokletian idejében. Már az 5. században úgy 
tisztelték Szent Györgyöt, mint a keresztény 
bátorság jelképét. Tiszteletére számtalan templomot 
építettek. A görög-katolikus egyház a 
„katonaszentek” közé sorolja, és „vasszentnek” 
nevezi, mivel oly sok kínt szenvedett el. Szent 
György életéről sok legenda született. A 
legismertebb közülük, mely egy sárkánnyal vívott 
harcról szól, csupán a 11-12. században 
keletkezett, főleg a keresztes lovagok körében volt 
népszerű, egészen a 19. 
századig.http://plebaniatarjan.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1078328 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Márk, Ervin,  

Ányos, Klétusz, Aida, Ozsánna, Zita, Péter, Valéria, Katalin, Pius, Zsófia, 

József, Berta.                             Isten éltessen benneteket! 

Olvas: ApCsel 14,21b-27; Zsolt 144,8-9.10-11.12-13ab; Szentl: Jel 21,1-5a; Evang: Jn 13,31-33a.34-35 
 

                           Abban az időben 

amikor az áruló Júdás kiment a 

teremből, Jézus beszélni kezdett: 

„Most dicsőül meg az Emberfia, s az 

Isten is megdicsőül benne. Ha Isten 

megdicsőül benne, Isten is 

megdicsőíti őt saját magában, sőt 

hamarosan megdicsőíti. 

Fiaim, már csak rövid ideig vagyok 

veletek. Új parancsot adok nektek: 

Szeressétek egymást! Amint én 

szerettelek titeket, úgy szeressétek ti 

is egymást. Arról tudják majd meg, 

hogy tanítványaim vagytok, hogy 

szeretettel vagytok egymás iránt.”                     

Jn 13,31-33a.34-35 

 „Nem lehet úgy szeretni Istent, hogy ne szeressük 
felebarátunkat. Egy és ugyanaz a parancs irányítja Isten és a 

felebarát szeretetét. Ezért hazug, aki állítja, hogy szereti az Istent, 
de gyűlöli felebarátját.” Don Bosco 

Elhunyt a múlt héten: 
Rácz Vera; 
Imádkozzunk elhunyt 

testvérünkért! 
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