
 

 
 

        A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
         2017. június 4-én, XII. évfolyam, 22. szám (429) 

 Pünkösdvasárnapja, Quirinus vt, Kerény vt, Kerubina. Liturgikus szín: piros. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VI. 4-én,  
Pünkösdvasárnap,  

Quirinus vt, Kerény vt, 

Kerubina 

08:30 – hívekért  

10:00 – ELSŐÁLDOZÁS 

11:00 – Savio temp. 

17:00 – AZ IDŐSEBB ÉS BETEG TESTVÉREKÉRT  

VI. 5-én, hétfőn,  
Bonifác vt.pk, Fatima 

Mária Neve t.:(10:00):                                               

Savio t. (11:00):  
Mária Neve t.:(18:30): Medjugorjai Szűzanya tiszteletére cs. m.      

                                                                                  mise után imaóra 

VI. 6-án, kedden,  
Norbert pk, Artemisz 

Savio t. (7:00):  

Mária Neve t.: (18:30): Egy édesapa és fia megtérésért, cs. m. 

VI. 7-én, szerdán,  
Fülöp diak, Róbert, Grácia 

Savio t. (7:00):  

Mária Neve t.: (18:30): Sári Juliskáért évf. cs. m. 
VI. 8-án, csütörtökön,  
Sándor Istvány vt, Medárd pk 

Savio t. (7:00):  

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

VI. 9-én, pénteken,  
Efrém szerpap, egyht, Előd 

Savio t. (7:00):  

Mária Neve t.:(18:30):  
VI. 10-én, szombaton,  

Diána sz, Margit, Gréta 
Savio t. (17:00):  

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

VI. 11-én,  
Szentháromság 

vasárnapja,   

Barnabás ap, Etelka 

08:30 – hívekért  

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

11:00 – Savio temp. 

18:30 – esti szentmise: 
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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. 

Olv.: ApCsel 2,1-11. Zsolt 103,1ab és 24ac.29bc-30.31 és 34. Szentl: 1Kor 12,3b-7.12-13; Ev: Jn 20,19-23. 

                             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 megismételt: „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.”                   Jn 20,19-23 

„Istennek az erőltetett dolgok nem tetszenek. Ő a szeretet 
Istene, ezért akar mindent szeretetből.”  Don Bosco 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Bonifác, Fatima, 

Norbert, Artemisz, Fülöp, Róbert, Grácia, István, Medárd, Efrém, Előd,  

Diána, Margit, Gréta, Barnabás, Etelka.      Isten éltessen benneteket! 

Szent János apostol írja: "Isten a 
szeretet". Vajon lenne-e értelme 
ennek a mondatnak, ha Isten egy 
egyszemélyes abszolút létező lenne? 
Lehet-e szeretni önmagunkat, 
mégha Istenről van is szó? A válasz: 
nem. Ha nem lenne Szentháromság, 
akkor nem lenne szeretet sem, 
akkor nem lenne szerelem, nem 
lenne barátság, nem lenne szülői és 
gyermeki szeretet sem, mert 
mindezek az egyetlen szeretetből, 
Isten szeretetéből erednek. Ha tehát 
Isten nem lenne Szentháromság, 
akkor nem lenne szeretet, s akkor a 
mi világunkból is hiányozna a 
szeretet minden formája. S ezért 
vigasztaló a Szentlélek, mert 
pünkösdkor tudtunkra adja a nagy 
igazságot: Isten közösség, a szeretet 
abszolút közössége. S nemcsak ők 
szeretik egymást, hanem a 
Szentlélek bizonyítja nekünk, hogy 
Isten szeret minket, s egyben 
képesíteni tud bennünket arra, hogy 
mi is szeretni tudjuk az Istent. 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20170
604 

Isten ajándéka: Szentlélek 
A mai ünnepen gondolkozzunk el azon, hogy 
mennyire engedjük működni bennünk a Szentlelket, 
aki lelkünk édesanyja. Engedjük-e hogy tápláljon, 
erősítsen, és az Egyház nagy családjának életképes, 
hasznos tagjaivá tegyen. Ha úgy találnánk, hogy nem 
adtunk elég teret neki, nem kell feladni: Istennél 
mindig van újrakezdés, Isten mindig hajlandó 
elfelejteni azt, ami volt. 
Kérjük a mai vasárnap a Szentlelket magunkra, 
családunkra, és azon kis testvéreinkre, akik ma első 
szentáldozásukhoz járulnak, hogy az első 
szentáldozás ne befejezés, hanem egy kezdet legyen 
az igazabb keresztény életben. 
http://plebania.net/dolgozoszoba/?op=viewgondolat&id=13 
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