
 

 
 

        A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
         2017. április 30-án, XII. évfolyam, 17. szám (424) 

 Húsvét 3.  vasárnapja, V.Piusz pp, Zsófia vt. sz.. Liturgikus szín: fehér. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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. 

V. 1-én, hétfőn,  
József, a munkás, Berta 

Savio t. (17:00):  
Mária Neve t.:(18:30):                                         mise után imaóra 

V. 2-án, kedden,  
Atanáz pk egyhtan, Zoé vt. 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.: (18:30): Nagy Ilonáért én. m.                                            

V. 3-án, szerdán,  
Fülöp és Jakab apost. 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.: (18:30):                                
V. 4-én, csütörtökön,  

Flórián vt,Cirjék, Ada 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.: (18:30): Tóth Ágnes-, Antal-, Zoltán-, Antal-, 

Hajnalkáért cs. m                                      mise után szentségimádás 

V. 5-én, pénteken,  
Gothárd pk, Pellegrin 

Savio t. (17:00):  

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

V. 6-án, szombaton,  
Judit vt., Frida, Ivett, Zsóka 

Savio t. (17:00): Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletére élő és 

meghalt RFT-ért én. m. 

V. 7-én,  

Húsvét 4. vasárnapja,  

Gizella csdanya, 

Gusztáv vt. 

08:30 – hívekért  

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

11:00 – Savio temp. 

18:30 – esti szentmise: Kovács Jánosért én. m. 
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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 2,14.22-28. Zsolt 15,1-2a és 5.7-8.9-10.11. Szentl.: 1Pét 1,17-21; Evangélium: Lk 24,13-35. 

               Amikor a kenyeret 

megtörte, felismerték. Húsvétvasárnap 
ketten a tanítványok közül egy 
Emmausz nevű faluba mentek, amely 
,Jeruzsálemtől hatvan stádiumra (két-
három óra járásnyira) fekszik. 
Útközben megbeszélték egymás között 
mindazt, ami történt. Míg beszélgettek 
és vitatkoztak, egyszerre maga Jézus 
közeledett feléjük, és hozzájuk 
szegődött. Ők azonban nem ismerték 
meg őt, mert látásukban akadályozva 
voltak. Jézus megkérdezte őket: „Milyen 
dolgokról beszélgettetek egymással 
útközben?” Erre szomorúan megálltak 
és egyikük, akit Kleofásnak hívtak, ezt 
válaszolta neki: „Te vagy talán az 
egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki 
nem tudja, mi történt ott ezekben a 
napokban?” Ő megkérdezte: „Miért, mi 
történt?” Azok ezt felelték: „A názáreti 
Jézus esete, aki szóban és tettben 
nagyhatású próféta volt Isten és az 
egész nép előtt. Főpapjaink és 
elöljáróink kiszolgáltatták őt, hogy 
halálra ítéljék, és keresztre feszítsék. 
Pedig mi azt reméltük, hogy ő váltja 
meg Izraelt. Azóta, hogy ezek történtek, 
már három nap telt el, és néhány 
hozzánk tartozó asszony megzavart 
bennünket. Hajnalban a sírnál voltak, 
de nem találták ott a holttestét. Azzal a 
hírrel tértek vissza, hogy angyalok  

„Isten jelenléte kísérjen minden időben, minden helyen és 
minden tettben.”  Don Bosco 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: József, Berta, 

Atanáz, Zoé, Fülöp, Jakab, Flórián, Cirjék, Ada, Gothárd, Pellegrin,  

Judit, Frida, Ivett, Zsóka, Gizella, Gusztáv.  Isten éltessen benneteket! 

jelentek meg nekik, akik azt állították, 
hogy él. Közülünk néhányan el is 
mentek a sírhoz, és úgy találtak 
mindent, ahogyan az asszonyok 
mondták, őt magát azonban nem látták. 
Jézus erre így szólt: „Ó, ti oktalanok, 
késedelmes szívűek! Képtelenek 
vagytok hinni abban, amit a próféták 
jövendöltek! Hát nem ezeket kellett 
elszenvednie a Messiásnak, hogy 
bemehessen dicsőségébe?” Aztán 
Mózesen kezdve valamennyi prófétából 
megmagyarázta, ami az Írásokban őróla 
szól. Közben odaértek a faluhoz, ahová 
tartottak. Úgy tett, mintha tovább 
akarna menni. De azok marasztalták és 
kérték: „Maradj velünk, mert esteledik, 
és lemenőben már a nap.” Betért tehát, 
hogy velük maradjon. Amikor asztalhoz 
ültek, kezébe vette a kenyeret, áldást 
mondott, megtörte, és odanyújtotta 
nekik. Erre megnyílt a szemük, és 
fölismerték. De ő eltűnt előlük. Akkor 
azt mondták egymásnak: „Ugye lángolt 
a szívünk, amikor útközben beszélt 
hozzánk, és kifejtette az Írásokat?” Még 
abban az órában útra keltek és 
visszatértek Jeruzsálembe. Ott 
egybegyűlve találták a tizenegyet és 
társaikat. Azok ezzel fogadták őket: 
„Valóban feltámadt az Úr, és megjelent 
Simonnak!” Erre ők is elbeszélték, mi 
történt az úton, és hogyan ismerték fel 
Jézust a kenyértörésben.          Lk 24,13-35 

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 

 
 

ESEMÉNYNAPTÁR: 

Domonkos Savio – május 6-án 

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. 

 

 Elhunyt a múlt héten: Gyömbér Ljubica 
Imádkozzunk elhunyt testvérünkért! 
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