
 Jézus Krisztus Vigasztalónak 

nevezi a Szentlelket. Mivel vígasztal 

meg minket a Szentlélek? Elsősorban 

azzal, hogy feltárja előttünk Isten belső 

életét. Mert tulajdonképpen pünkösd 

napján tudták meg az apostolok, hogy 

Isten közösség: Atya, Fiú, Szentlélek. 

Jóllehet Jézus életében beszélt erről a 

dologról, de az apostolok nem fogták 

fel annak igazi értelmét. Csak a 

Szentlélek működése nyomán 

világosodott meg az apostolokban a 

Szentháromság titka. Ezért mondta 

Jézus az evangéliumban: "amikor eljön 

az Igazság Lelke, ő majd elvezet 

benneteket a teljes igazságra". 

Pünkösdkor el lehet és el kell hinnem, 

hogy Istennek végtelenül fontos 

vagyok. De a Szentlélek nemcsak azt 

mutatja meg, hogy Isten szeret minket, 

hanem megadja a képességet, hogy mi 

is viszontszerethessük őt. Igaz, 

manapság ezt a szót mindenre 

használják, hogy szeretet. Olyannyira, 

hogy már igazában nem is tudjuk mi az 

igazi szeretet. De aki a Szentlélekre 

hagyatkozik, az megtapasztalja hogyan 

kell igazán szeretni. 

Eszerint éljetek, s ezt az igazi örömhírt 

vigyétek haza otthonaitokba, 

környezetetekbe, s akkor tanúságot 

tesztek Krisztusról. 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20160515 
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V. 15-én,  

PÜNKÖSDVASÁRNAP 

Zsófia vt., Izidor, Médea 

08:30 – hívekért 

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

11.00 – Domonkos t.: Pakai Erzsébet és Józsefért én. m. 

17:00 – idősek és betegek találkozója szentmisével 

V. 16-án, hétfőn,  

Pünkösdhétfő 
Nepomuki János vt. pap   

Mária Neve t.: (10:00): 

Domonkos t. (11:00): 

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

lelki hivatásokért, cs. m.                                   mise után imaóra 

V. 17-én, kedden,  
Baylon Pascal szerz. Rezeda 

Domonkos t. (17:00): 

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

V. 18-án, szerdán,  
I.János vt.pp., Erika, Erik 

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

V. 19-én, csütörtökön,  

V.Cölesztin pp, Ivonna 

Domonkos t. (17:00): 

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

V. 20-án, pénteken,  
Sienai Bernardin szerz. pap 

Domonkos t. (17:00):  

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

V. 21-én, szombaton,  
Konstantin cs., Szilárd vt. 

Domonkos t. (16:30):  
Mária Neve t.: (18:30):  

V. 22-én,  

Szentháromság 

vasárnapja, Rita özv., 

Júlia sz., Ugron 

08:30 – hívekért 

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

11.00 – Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise: Horváth Jánosért 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. 

III. LÉLEK RITMUSA,  
ének és dalfesztivál 

a Mária Neve templomban, május 22-én, vasárnap 15:00. 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: János, Pascal, 

Rezeda, Erika, Erik , Ivonna, Bernardin, Konstantin, Szilárd, Rita, Júlia,  

Ugron.                                   Isten éltessen benneteket! 

Olv: ApCsel 2,1-11; Zsolt 103,1ab és 24ac.29bc-30.31 és 34; Szl: 1Kor 12,3b-7.12-13; Ev.: Jn 20,19-23 
 

                           Abban az időben 

Jézus így szólt tanítványaihoz: Ha 

szerettek engem, tartsátok meg 

parancsaimat. Én pedig kérni fogom az 

Atyát, és ő más Vigasztalót ad majd 

nektek: az Igazság Lelkét, aki örökre 

veletek marad. 

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.                            
Jn 20,19-23 

 „Aki megment egy lelket, a sajátját is megmenti.”  
Don Bosco 

Elhunytak a múlt héten: Ćirin Julianna, Nagy Ilona, Tari Mihály, Gombos 
Margit, Pakai József, Nagy Ibolya;    Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért! 

 

II. CSALÁDFESZT 
másuj 21-én, Muzslyán 

Egész napos program:gyerekeknek oratórium, 
felnőtteknek előadások. 

 

Püspöki szentmise 10:00.                Ebéd 12:30. 

Előadók: Mellár József esperes, msgr. Gyuris 
László és Dr. Magyar Lóránt diakónus. 
Jelentkezni lehet a plébánián! 
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