
 

 
 

        A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
         2017. május 14-én, XII. évfolyam, 19. szám (426) 

 Húsvét 5. vasárnapja, Bonifác vt., Gyöngyi. Liturgikus szín: fehér. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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. 

V. 15-én, hétfőn,  
Zsófia vt, Izidór, Médea 

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

V. 16-án, kedden,  
Nepomuki János vt. pap 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.: (18:30):  
V. 17-én, szerdán,  
Baylon Paskal szerz, Rezeda 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.: (18:30): Kiss Arankáért cs. m.                                
V. 18-án, csütörtökön,  
I.János Vt.pp, Erika, Erik 

Savio t. (17:00):  

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

V. 19-én, pénteken,  
V.Cölesztin pp, Ivonna 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.:(18:30):  
V. 20-án, szombaton,  
Sienai Bernardin szerz. pap 

Savio t. (17:00):  

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

V. 21-én,  
Húsvét 6. vasárnapja,  

Konstantin cs.,  

Szilárd vt. 

08:30 – hívekért  

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

11:00 – Savio temp. 

18:30 – esti szentmise:  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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 6,1-7. Zsolt 32,1-2.4-5.18-19. Szentl.: 1Pét 2,4-9; Evangélium: Jn 14,1-12. 

               Abban az időben Jézus így 

szólt tanítványaihoz: „Ne 
nyugtalankodjék a szívetek! 
Higgyetek az Istenben, és bennem is 
higgyetek. Atyám házában sok hely 
van. Ha nem így lenne, mondtam 
volna-e: Elmegyek és helyet készítek 
nektek? Ha majd elmegyek és helyet 
készítek nektek, ismét eljövök, és 
magammal viszlek titeket, hogy ti is 
ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen 
ismeritek az utat oda, ahova én 
megyek!” Ekkor Tamás így szólt: 
„Uram, mi nem tudjuk, hogy hova 
mégy; hogyan ismerhetnénk hát az 
utat?” Jézus ezt felelte: „Én vagyok az 
út, az igazság és az élet. Senki sem 
juthat el az Atyához, csak általam. Ha 
engem ismernétek, Atyámat is 
ismernétek. De mostantól fogva 
ismeritek őt, és látjátok.” Fülöp 
megjegyezte: „Uram, mutasd meg 
nekünk az Atyát, és ez elég nekünk!” 
Jézus így válaszolt: „Már olyan régóta 
veletek vagyok, és nem ismersz 
engem, Fülöp? Aki engem lát, az látja 
az Atyát is. Hogyan mondhatod hát: 
Mutasd meg nekünk az Atyát? Nem 
hiszed talán, hogy én az Atyában 
vagyok s az Atya énbennem? A 
szavakat, amelyeket hozzátok intézek,  

„Törekedj bebizonyítani, hogy minden tetted, szavad a lelked 
megmentését szolgálja.”  Don Bosco 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Zsófia, Izidór, 

Médea, János, Paskal, Rezeda, Erika, Erik, Cölesztin, Ivonna, Bernardin,  

Konstantin, Szilárd.                     Isten éltessen benneteket! 

nem magamtól mondom, és a tetteket is 
Atyám cselekszi, aki bennem van. 
Higgyétek el, hogy én az Atyában 
vagyok, és az Atya énbennem. Ha 
másért nem, legalább a tetteimért 
higgyétek! 
Bizony, bizony mondom nektek: Aki 
hisz bennem, ugyanazokat a tetteket 
fogja végbevinni, amelyeket én 
cselekszem, sőt még nagyobbakat is 
tehet azoknál, mert én az Atyához 
megyek.”                               Jn 14,1-12 

Nepomuki Szent János 
"Az üdvösség híre nekünk szól!" Nepomuki szent János is ennek az örömhírnek 
lett hirdetője papként, gyóntatóként. Az ő közbenjárásával szeretnénk járni a 
jézusi utat, a bűnbánat útját, a szeretet útját. 
http://www.katolikusradio.hu/szentek/76 

 

A tanítványok szomorúak, mert Jézus 
bejelenti távozását. De vigasztalódnak 
azon, hogy mesterük az Atyához megy és 
helyet készít számukra. Ott nem 
egyszerűen várni fogja övéit, hanem 
értük jön, maga vezeti őket az örök élet 
útján. Ő az út, az igazság, az élet, azért az 
üdvösség csak rajta keresztül érhető el. 
Az Egyház ezért tartja kötelességének, 
hogy mindenütt hirdesse az evangéliumot 
és mindenkiért imádkozzon.  
http://boldogozseb.hu/mise-olvasmanyai-a-ev-
cimlap/660-husvet-5-vasarnapja-a-ev 

BÉRMÁLÁSRA KÉSZÜLÜNK 
Bérmálási próbák: május 17-19-ig (szerda, 
csütörtök, péntek) minden este 18:30.  
Gyónás 2017. május 20-án.  VIII.4  - 9:00; 
VIII.5 – 9:30; VIII.6 – 10:00; szülők  és 
bérmaszülők: VIII.4  - 15:00¬; VIII.5 – 16:00; 
VIII.6 – 17:00. 
Bérmálás: 2017. május 21-én 10:00. 
Gyülekező 9:40. 

Elhunytak a múlt héten: Zónai István, Rácz Piros, Németh Lajos és 

Magyarországon Márton Erzsébet. Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért! 

 

mailto:gabona.f@gmail.com

