
 Jézus egész élete arról szól, 

hogy Isten szeretetét a Szentlelket 

mind jobban befogadja emberként 

életébe. Ez a folyamat a kereszten 

fejeződött be, amikor teljesen 

befogadta a Szentlelket, a szeretetet és 

ebbe belehalt. Mi a keresztség 

szentségében Jézus életének ebben az 

eseményében - és nem a Jordánban 

való megkeresztelkedésében - 

részesülünk. A keresztségben 

megkapjuk a Szentlelket, hogy 

Krisztushoz váljunk hasonlóvá. De 

ahogy Krisztusnak is egy emberélet 

kellett ahhoz, hogy befogadja őt, úgy 

nekünk is életünk feladata, hogy mind 

jobban Krisztushoz váljunk hasonlóvá 

a Szentlélek mind jobban való 

befogadása által. S akit befogadunk 

életünkbe az a Vigasztaló, aki megtanít 

mindenre és eszünkbe juttatja Jézus 

szavait. 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20160501 

 

 
 

A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
2016. május 1-én, XI. évfolyam, 18. szám (373) 

Húsvét 7. vasárnapja, József, a munkás, Berta., Liturgikus szín: fehér. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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. 

18:30 – esti mise 

V. 2-án, hétfőn,  
Atanáz pk. egyht., Zoé vt.   

Domonkos t. (17:00): 

Mária Neve t.: (18:30): Fodor Ilonáért én. m. mise után imaóra 

V. 3-án, kedden,  
Fülöp és Jakab apos. 

Domonkos t. (17:00): 

Mária Neve t.: (18:30): Csordás Andrásért én. m. 

V. 4-én, szerdán,  
Flórián vt., Cirjék, Ada 

Domonkos t. (17:00): 

Mária Neve t.: (18:30):  1. Liptai Józsefért én. m.  

                                       2. az elhunyt és élő tűzoltók számára                             
V. 5-én, csütörtökön,  

Urunk mennybementele 

Mária Neve t.: (10:00): 

Domonkos t. (17:00): 

Mária Neve t.: (18:30):  
V. 6-án, pénteken,  
Judit vt., Frida, Ivett, 

Zsóka 

Domonkos t. (17:00): BÚCSÚ 

Mária Neve t.: (18:30):  1. Jézus Szíve tiszteletére én. m.   

                            2. Barna Józsefért én. m.     mise után imaóra 

V. 7-én, szombaton,  
Gizella csdanya, Gusztáv 

vt. 

Domonkos t. (16:30):  
Mária Neve t.: (18:30): 1. Szeplőtelen Mária Szíve tiszt. élő és 

elhunyt RFT-ért új lelki hívatásokért én. m.  

                                          2. Gulyás Valériáért évf. én. m. 

V. 8-án,  

Húsvét 7. vasárnapja 

Milánói Győző katona, 

Mihály 

08:30 – hívekért 

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

11.00 – Domonkos t. 

18:30 – esti mise: Varga Miklósért 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. 

»Szent József a példaképe azoknak az 

alázatosaknak, akiket a kereszténység 

nagy célokra rendel... Ő annak a 

bizonyítéka, hogy nincs szükség 

rendkívüli dolgokra ahhoz, hogy az 

emberek Krisztus jó és hiteles követői 

legyenek, csak általános, emberi, 

egyszerű, de igaz és hiteles erények 

szükségesek.«  
(VI. Pál, Párbeszéd (1969. március 19.): Insegnamenti, 

VII (1969), p. 1268.)” 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Atanáz, Zoé, 

Fülöp, Jakab, Flórián, Cirjék, Ada, Judit, Frida, Ivett, Zsóka, Gizella,  

Gusztáv, Győző, Mihály.                  Isten éltessen benneteket! 

Olvas: ApCsel 15,1-2.22-29; Zsolt 66,2-3.5.6 és8.; Szentl: Jel 21,10-14.22-23; Evang: Jn 14,23-29 
 

                           Abban az időben 

Jézus ezt mondta tanítványainak: 

„Aki szeret engem, megtartja 

tanításomat, Atyám is szeretni fogja őt, 

hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk 

nála. 

Aki nem szeret, az nem tartja 

meg tanításomat. A tanítás pedig, 

amelyet hallotok, nem az enyém, hanem 

az Atyáé, aki engem küldött. Ezeket 

akartam nektek elmondani, amíg veletek 

vagyok. S a Vigasztaló, a Szentlélek, 

akit majd a nevemben küld az Atya, 

megtanít titeket mindenre, és eszetekbe 

juttat mindent, amit mondtam nektek. 

Békességet hagyok rátok. Az én 

békémet adom nektek. Nem úgy adom, 

ahogy a világ adja nektek. 

Ne nyugtalankodjék szívetek, és 

ne csüggedjen. Hiszen hallottátok, hogy 

azt mondtam: Elmegyek, de visszajövök 

hozzátok. Ha szeretnétek, örülnétek 

annak, hogy az Atyához megyek, mert 

az Atya nagyobb nálam. 

Előre megmondtam nektek, 

mielőtt megtörténnék, hogy ha majd 

bekövetkezik, higgyetek.” 

 

Jn 14,23-29 

 „Aki nem él békében 
Istennel, magával, az 

mással sincsen 
békében.” Don Bosco 

Elhunyt a múlt héten: Sipos 
Ágoston; Imádkozzunk 
elhunyt testvérünkért! 
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