
 

 
 

        A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
         2017. május 7-én, XII. évfolyam, 18. szám (425) 

 Húsvét 4. vasárnapja, Gizella csdanya, Gusztáv vt. Liturgikus szín: fehér. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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. 

V. 8-án, hétfőn,  
Milánói Győző katona, Mihály 

Savio t. (17:00):  
Mária Neve t.:(18:30): Gulyás Valériáért én. évf. m.  

                                                                              mise után imaóra 

V. 9-én, kedden,  
Albert szerz, Gergely, Karola 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.: (18:30): Mezei Jánosért 25 évf. cs m. 

V. 10-én, szerdán,  
Izidór szántóvető, Ármin 

Savio t. (17:00): Gulyás Valériáért én. évf. m. 

Mária Neve t.: (18:30):                                
V. 11-én, csütörtökön,  
Salkaházi Sára vt, Majlát apát 

Savio t. (17:00):  

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

Hajnalkáért cs. m                                      mise után szentségimádás 

V. 12-én, pénteken,  
Pongrác vt, Leopold Mandić 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.:(18:30):  
V. 13-án, szombaton,  
Szervác pk, Imelda, Imola 

Savio t. (17:00):  

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

V. 14-én,  
Húsvét 5. vasárnapja,  

Bonifác vt., Gyöngyi 

08:30 – hívekért  

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

11:00 – Savio temp. 

18:30 – esti szentmise: Tari Mihályért 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 2,14a.36-41. Zsolt 22,1-3a.3b-4.5.6. Szentl.: 1Pét 2,20b-25; Evangélium: Jn 10,1-10. 

               Abban az időben így 

szólt Jézus: „Bizony, bizony, 
mondom nektek: Aki nem a kapun 
megy be a juhok aklába, hanem 
máshol, az tolvaj és rabló. Aki 
viszont az ajtón megy be, az a 
juhok pásztora. Az őr ajtót nyit 
neki, a juhok pedig hallgatnak 
szavára. Nevükön szólítja juhait, és 
kivezeti őket. Miután mind 
kivezette, előttük halad, és a juhok 
követik, mert ismerik a hangját. Az 
idegent nem követik, sőt elfutnak 
tőle, mert az idegen hangját nem 
ismerik.” Jézus ezt a hasonlatot 
mondta nekik, de ők nem értették 
meg, hogy miről beszél. Jézus ezért 
így folytatta: „Bizony, bizony, 
mondom nektek: Én vagyok az 
ajtó a juhok számára. Akik előttem 
jöttek, azok tolvajok és rablók. 
Nem is hallgattak rájuk a juhok. Én 
vagyok az ajtó: aki rajtam 
keresztül megy be, az üdvözül, ki- 
és bejár, s legelőre talál. A tolvaj 
csak azért jön, hogy lopjon, öljön 
és pusztítson. Én azért jöttem, 
hogy életük legyen, és bőségben 
legyen.”                            Jn 10,1-10 

„Ne szalasszunk el egy alkalmat sem, amikor Isten lehetőséget 
ad a jóra.”  Don Bosco 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Győző, Mihály,  

Albert, Gergely, Karola, Izidór, Ármin, Sára, Majlát, Pongrác, Leopold, 

Szervác, Imelda, Imola, Bonifác, Gyöngyi.   Isten éltessen benneteket! 

Jézus, elhagyatottságában, az Atyához 
vezető úttá vált számunkra. Ő már 
megtette a maga részét. De ha ki 
akarjuk használni ezt a hatalmas 
kegyelmet, mindannyiunknak hozzá 
kell tennünk a magunk kicsiny részét, 
mely abból áll, hogy odalépünk ehhez 
az ajtóhoz és átmegyünk rajta. Hogyan? 
Amikor ránk tör a csalódottság érzése; 
amikor valamilyen megrázkódtatás ér, 
legyen az valamilyen szerencsétlenség 
vagy egy váratlan betegség, mindig 
gondoljunk Jézus fájdalmára; Jézuséra, 
akiben megtestesült mindez és még 
ezer meg ezer más szenvedés is. Igen, Ő 
jelen van mindabban, aminek fájdalom 
íze van. Minden szenvedésünk az Ő egy-
egy arca. Törekedjünk tehát felismerni 
Jézust minden aggodalomban, az élet 
megpróbáltatásaiban, minden 
sötétségben, saját tragédiánkban és 
másokéban, a körülöttünk élő 
emberiség gyötrelmeiben. Ő az, mivel 
magára vette mindegyiket. Elég, ha 
hittel ezt mondjuk neki: "Te vagy, Uram, 
az egyetlen kincsem"; elég, ha teszünk 
valami konkrétat azért, hogy enyhítsük 
szenvedéseit a szegényekben, a 
boldogtalanokban, hogy átmenjünk a 
kapun és rátaláljunk egy eddig nem 
ismert örömre, s felfedezzük az élet új 
teljességét.           
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/2017
0507 

Hálás gondolatok Anyák napjára – P. Vértesaljai László 
köszöntő írása 

A Máriát köszöntő májusi hónap első vasárnapján 
szeretettel köszöntjük az Édesanyákat. A jóságos Isten 
bevonta őket teremtő művébe és az emberlét legszebb, 
legmagasztosabb feladatát bízta rájuk: új élet vállalását és 
befogadását, kihordását, világra hozatalát, majd egy életen 
át a nevelés, gondozás és féltve-aggódva szeretés áldozatos 
szolgálatát. Áldja meg őket az Isten gyermekeinek hálás 
köszönő szavával és töltse el az anyák szívét mindig 
megújulni tudó reménységgel! Mária, Édesanyák Anyja, 
könyörögj Érettük! 
http://hu.radiovaticana.va/news/2015/05/02/h%C3%A1l%C3%A1s_gondolatok_any%C3%A1k
_napj%C3%A1ra_%E2%80%93_p_v%C3%A9rtesaljai_l%C3%A1szl%C3%B3_%C3%ADr%C3%A1s
a/1141279 
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