
 Az események menetébe Jézus 

érintése hoz változást. Megállítja a 
menetet, megérinti a koporsót, 
feltámasztja az ifjút és visszaadja őt 
édesanyjának. Jézus érintése fordulatot 
hoz. Ő képes más irányba terelni a jövőt, 
új irányba állítani egy ember sorsát. Jézus 
érintése megváltoztatja azt, amit mindenki 
megváltoztathatatlannak gondol. 
Mindenki beletörődik abba, hogy ennek 
így kellett történnie, a fiúnak meg kellett 
halnia és az anyának túl kellett élnie fiát, 
de Jézus nem fogadja el ezt, hanem 
megváltoztatja és a gyászt örömre fordítja. 

Érdekes, hogy erről az örömről 
Lukács evangélista nem tesz említést. 
Pedig biztosak lehetünk abban, hogy az 
özvegy és vele a többi ember mennyire 
örvendezett e csoda láttán. A jelenlévők 
reakciójaként szűkszavúan beszámol a 
félelemről, és arról, hogy Istent 
dicsőítették az emberek e rendkívüli eset 
láttán. Mi kíváncsiak lennénk arra, hogy mi 
történt a feltámasztás után, de az 
evangélista tapintatosan hallgat erről. S e 
hallgatás talán annak jelképe, hogy nem 
tudjuk, mi lesz, mi vár ránk a feltámadást 
követően. Tudásunk csak arról van, hogy 
életünk végén meg fogunk halni. S hitünk 
szerint ezt követően Isten feltámaszt 
minket az örök életre. Isten számára ez 
„csak” egy érintés, a mi számunkra 

végtelen öröm.               © Horváth István 
 www.evangelium365.hu/evangelium 

 

 

 
 

A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
2016. június 5-én, XI. évfolyam, 23. szám (378) 

Évközi 10. vasárnap, Bonifác vt. pk., Fatima. Liturgikus szín: zöld. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VI. 5-én,  

Évközi 10. vasárnap, 

Bonifác vt. pk., Fatima 

08:30 – hívekért 

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

11.00 – Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise: Kovács Mihályért évf. én. m. 

VI. 6-án, hétfőn,  
Norbert pk, Artemisz   

Domonkos t. (11:00): 

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

papi, szerzetesi hivatásokért, cs.m.          mise után imaóra 

VI. 7-én, kedden,  
Fülöp dik., Róbert, Grácia 

Domonkos t. (17:00): 

Mária Neve t.: (18:30): ):  

VI. 8-án, szerdán,  
Sándor István vt., Medárd pk 

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

VI. 9-én, csütörtökön,  

Efrém szerpap egyht, Előd 

Domonkos t. (17:00): 

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

VI. 10-én, pénteken,  
Diána sz., Margit, Gréta 

Domonkos t. (17:00):  

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

VI. 11-én, szombaton,  
Barnabás ap., Etelka 

Domonkos t. (16:30):  
Mária Neve t.: (18:30): Kovács Antal-, Prágai Gáspár- és 

Erzsébetért én. m. 

VI. 12-én,  

Évközi 11. vasárnap, 

Szahaguni János szerz. 

08:30 – hívekért: ARANYLAKODALMASOK 

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

11.00 – Domonkos t. 

18:30 – 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. 

Gyerekek figyelem!  
ORATÓRIUM 
A nyári oratórium 

június 18-án  

kezdődik 10 órától! 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Norbert,  

Artemisz, Fülöp, Róbert, Grácia, István, Medárd, Efrém Előd, Diána, 

Margit, Gréta, Barnabás, Etelka, János.     Isten éltessen benneteket! 

Olv.: 1Kir 17,17-24; Zsolt 29,2 és 4.5-6.11 és 12a és 13b; Szentl Gal 1,11-19; Evang: Lk 7,11-17 
 

                           Abban az időben 

Jézus elment Naim városába. Vele 

mentek tanítványai és nyomukban nagy 

népsokaság. 

Amikor a város kapujához közeledett, 

halottat hoztak ki, egy özvegyasszony 

egyetlen fiát. Az édesanyát sokan 

kísérték a városból. Amikor az Úr 

meglátta, megesett rajta a szíve, és így 

szólt hozzá: „Ne sírj!” Azután odalépett 

a koporsóhoz, és megérintette azt. Erre a 

halottvivők megálltak. Ő pedig így 

szólt: „Ifjú, mondom neked, kelj föl!” A 

halott felült, és beszélni kezdett. Ekkor 

Jézus átadta őt anyjának. 

Mindnyájukat elfogta a félelem, és így 

magasztalták Istent: „Nagy próféta 

támadt közöttünk.” „Isten meglátogatta 

népét.” Ennek híre elterjedt egész 

Júdeában és mindenfelé a környéken. 

Lk 9,11 b-17 

 „Úgy kell dolgozni, mintha soha nem kellene meghalni és élni 
pedig úgy kell, mintha mindennap meg kellene halni.” Don Bosco 

ARANYLAKODALMASOK 

Kívánjuk nekik, hogy a jóban-rosszban együtt töltött ötven év 
után a jó Isten adja rájuk továbbra is áldását! Adjon nekik erőt, 
hitet, egészséget és még sok-sok boldogságot családjuk 
körében! 
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