
 

 
 

        A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
         2017. április 23-án, XII. évfolyam, 16. szám (423) 

 Isteni Irgalmasság vasárnapja, Adalbert, pk, Béla, Fortuna. Liturgikus szín: fehér. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IV. 23-án,  
Isteni Irgalmasság 

vasárnapja, Adalbert 

pk, Béla, Fortuna 

08:30 – hívekért  

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

11:00 – Savio temp.:  

18:30 – esti szentmise:  

IV. 24-én, hétfőn,  
György vt., Sigm. Fidél szerz 

Savio t. (17:00):  
Mária Neve t.:(18:30): Kósa Annáért én. m.      mise után imaóra 

IV. 25-én, kedden,  
Márk ev, Ervin, Ányos 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.: (18:30):                                           

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

Savio t. (17:00):  

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

IV. 27-én, csütörtökön,  

Kotori Ozsánna vt, Zita 

Savio t. (17:00):  

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

IV. 28-án, pénteken,  
Chanel Péter vt. p, Valéria 

Savio t. (17:00):  

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

Savio t. (16:30):  

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

IV. 30-án,  
Húsvét 3. vasárnapja,  

V.Piusz pp, Zsófia vt. 

sz. 

08:30 – hívekért  

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

11:00 – Savio temp. 

18:30 – esti szentmise: Jó halálkegyelméért cs. m. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ingyenes heti kiadvány, Kiadja: Római Katolikus plébánia Muzslya, SRB-23206 Muzslya,  
Magyar kommün u 56, tel.: 023/549814, e-mail: gabona.f@gmail.com 

A kiadásért felel: Golob Feliks SDB, szerkesztő: Gabona Ferenc. 

Olvas.: ApCsel 2,42-47. Zsolt 117,2-4.13-15.22-24. Szentl.: 1Pét 1,3-9; Evangélium: Jn 20,19-31. 

                    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!” 
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 

„Ha szeretnéd megtudni, milyen szinten van irántunk Isten 
irgalmassága, emeld tekintetedet egy feszületre és meglátod, 
hogy Isten meghalt érettünk, vagyis megmentette lelkünket.”  

Don Bosco 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: György, Fidél,  

Márk, Ervin, Ányos, Klétusz, Aida, Ozsánna, Zita, Péter, Valéria, Katalin, Piusz, 

Zsófia.                              Isten éltessen benneteket! 

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 feltámadt Krisztus első adománya a 
bűnbocsánat meghirdetése, s ezzel az Atya 
irgalmának jelét állandósítja az Egyházban. 
Azt a küldetést adja át nekik, amit ő kapott 
az Atyától. Az Egyház a Szentlélek erejében 
hirdeti majd a bűnbocsánatos: Ugyanakkor 
Krisztus úgy is jelen lesz, mint aki a gyenge 
ember hitét erősíti. Amilyen türelmes és 
leereszkedő volt Tamással szemben, 
ugyanúgy osztogatja megvilágosító 
kegyelmét azoknak is, akik nem látnak, de 
hisznek az apostolok tanúsága alapján. A 
végső cél az, hogy benne felismerjük 
Urunkat, Istenünket. http://boldogozseb.hu/mise-

olvasmanyai-a-ev-cimlap/657-husvet-2-vasarnapja-a-ev 

 
 

FONTOS DÁTUMOK: 

Anyák napja – május 7-én. 

Bérmálkozás – május 21-én. 

Családfesztivál – május 27-én. 

Lélek Ritmusa – május 28-án. 

Don Bosco kupa – június 3-án. 

Elsőáldozás – június 4-én. 

 

 

--------------------------------------------- 
Itt megtaláljuk az utalást arra, hogy a 
nagypéntek mennyire tanácstalanságba 
döntötte a tanítványokat, s hogy ők 
igazában földi ország alapítását várták. 
Jézus itt feltárja az Ószövetség igazi 
értelmét, amely arra vonatkozik, hogy a 
Messiás engesztelő áldozatával 
bűnbocsánatot és örök életet hoz. A 
szöveg utal arra is, hogy a tanítványok a 
kenyértörésben ismerik fel Jézust. Ez 
jele annak, hogy az Eukarisztia 
ünneplése lesz az Egyház hitének 
legerősebb kinyilvánítása: hittel valljuk 
feltámadását, amíg el nem jön. 
http://boldogozseb.hu/mise-olvasmanyai-a-ev-
cimlap/658-husvet-3-vasarnapja-a-ev 
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