
 

 
 

        A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
         2017. május 28-án, XII. évfolyam, 21. szám (428) 

 Húsvét 7. vasárnapja, Emil vt, Vilma, Csanád. Liturgikus szín: fehér. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

V. 28-án,  
Húsvét 7. vasárnapja,  

Emil vt, Vilma, Csanád 

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. 29-én, hétfőn,  
Ervin fejed, Ervina, 

Teodózia 

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

V. 30-án, kedden,  
Szent Jobb,Nándor király 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.: (18:30):  
V. 31-én, szerdán,  
Angéla sz, Petronella, Noé 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.: (18:30):  
VI. 1-én, csütörtökön,  
Jusztinusz vt, Paméla 

Savio t. (17:00):  

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

VI. 2-án, pénteken,  
Marcellinusz és Péter vtk 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.:(18:30): Jézus Szíve tiszteletére én. m. 
VI. 3-án, szombaton,  
Lwanga Károly és vt.tsai, 

Klotild 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.:(18:30): Szeplőtelen Mária Szíve tiszteletére 

élő és elhunyt RFT - tagokért én. m.              mise után imaóra 

VI. 4-én,  
Pünkösdvasárnap,  

Quirinus vt, Kerény vt, 

Kerubina 

08:30 – hívekért  

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

11:00 – Savio temp. 

17:00 – AZ IDŐSEBB ÉS BETEG TESTVÉREKÉRT  
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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 1, 12-14. Zsolt 26, 1. 4. 7-8a. Szentl.: 1 Pét 4, 13-16; Evangélium: Jn 17, 1-11a. 

                             Abban az időben: 

    Jézus az égre emelte tekintetét, és 
így imádkozott: 
    Atyám! Elérkezett az óra! Dicsőítsd 
meg Fiadat, hogy Fiad is 
megdicsőíthessen téged. Te hatalmat 
adtál neki minden ember fölött, hogy 
mindenkinek, akit neki adtál, örök 
életet adjon. Az örök élet pedig az, 
hogy megismerjenek téged, az egy 
igaz Istent, és Jézus Krisztust, akit te 
küldtél. 
    Én megdicsőítettelek téged a 
földön. A feladatot, amelyet rám 
bíztál, elvégeztem. Most te dicsőíts 
meg engem, Atyám, ott nálad, azzal a 
dicsőséggel, melyben részem volt 
nálad a világ teremtése előtt! 
    Kinyilatkoztattam nevedet az 
embereknek, akiket a világból nekem 
adtál. A tieid voltak, és nekem adtad 
őket. Tanításodat megtartották. Most 
már tudják, hogy minden, amit nekem 
adtál, tőled van. Mert a szavakat, 
amelyeket nekem adtál, továbbadtam 
nekik, és ők elfogadták azokat. 
Biztosan felismerték, hogy tőled 
jöttem, és hittel elfogadták, hogy te 
küldtél engem. 
Értük könyörgök. Nem a világért 
könyörgök, hanem azokért, akiket  

„A jól végzett munkát meg kell dicsérni, a hanyagságot 
elmarasztalni, ez már maga jutalom.”  Don Bosco 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Ervin, Ervina, 

Teodózia, Nándor, Angéla, Petronella, Noé, Jusztinusz, Paméla,  

Marcellínusz, Péter, Károly, Klotild.      Isten éltessen benneteket! 

nekem adtál, – mert a tieid ők. Hiszen 
a tied mindaz, ami az enyém, és 
minden az enyém, ami a tiéd! – És én 
megdicsőültem bennük. 
    Én nem maradok tovább a világban. 
Ők azonban a világban maradnak, én 
meg visszatérek hozzád. 

Jn 17, 1-11a 

Ima áldozás után 
Hozzám jöttél Jézus, ég és föld Királya, 
Kicsiny gyermekednek szegényes házába. 
Köszönöm Jézusom, hogy az enyém lettél, 
Kérlek, hogy szívemben örök lakást vegyél. 
Amen. 

Elsőáldozási próbák lesznek a héten, 
három napos előkészület: május 31. – 
június 2-ig (szerda, csütörtök, péntek) 
minden este 18:30.  
Gyónás 2017. június 3-án. III.4 - 9:00; 
III.5 – 9:45; Savionál III.6 – 11:00; 
Gyónás a szülők, keresztszülők és 
családtagok részére: III.4 – 15:00; III.5 – 
16:00; III.6 – 17:00 a Mária Neve 
templomban. 

Elhunytak a múlt héten: Micskei János, 

Szabó Márta, Nagy Vendel. Imádkozzunk 

elhunyt testvéreinkért! 

 

„Az úgynevezett főpapi imában 
Jézus összefoglalja működésének 
jelentőségét, továbbá imádkozik 
apostolaiért és Egyházáért. Eljött 
,,az óra'', amikor ki kell mondani az 
utolsó szavakat, és maradék nélkül 
meg kell tenni az Atya akaratát. 
Szenvedését úgy tekinti, hogy ő 
abban megdicsőíti az Atyát és az 
Atya is megdicsőíti majd őt. Az 
emberiség megváltása tehát része 
az Atya és a Fiú párbeszédének. 
Jézus földi működése is azt célozta, 
hogy az Atya nevét megismertesse 
az emberekkel, s ezzel nyitotta meg 
számukra az utat, hogy az Atya 
gyermekeivé váljanak, akik 
életükkel szintén megdicsőítik az 
Atyát.” 
http://boldogozseb.hu/mise-olvasmanyai-a-ev-
cimlap/1480-husvet-7-vasarnapja-a-ev 
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