
 

 
 

        A Szűz Mária Szent Neve templom és plébánia értesítője 

         2018. április 29-én, XIII. évfolyam, 17. szám (476) 

Húsvét 5. vasárnapja, Sienai Katalin szűz egyht. Liturgikus szín: fehér. B év. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IV. 29-én,   

Húsvét 5. vasárnapja, 
Sienai Katali szűz egyht.  

08:30 – a hívekért  

10:00 – az elsőáldozók, a bérmálkozók, és családok  
11:00 –  
17:30 - A Segítő Szűz Mária tisztelőinek gyűlése 

18:30 – A jó halál kegyelméért, csm. szolg. RFT 

IV. 30-án, hétfőn,  
V.Pius pp, Zsófia 
vt.sz. 

Savio t. (17:00):  
Mária Neve t.(18:30): Hódi Mihályért, énm. 

                                                       szentmise után imaóra                  

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

Savio t. (17:00): (májusi ájtatosság kezdete) 

Deonicán (17:00): 
Mária Neve t.(18:30): (májusi ájtatosság kezdete) 

V. 2-án, szerdán,  
Atanáz pk egházt., Zoé vt. 

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

V. 3-án,csütörtökön,  
Fülöp és Jakab 

apostolok 

Savio t. (17:00):  
Mária Neve t. (18:30): Simon Mátyásért,  csm.  
                                          szentmise után szentségimádás 

V. 4-én, pénteken,  
Flórián vt., Cirjék, Ada 

Mária Neve t.(8:00): A Nagykilencedet végzők számára  
elsőpénteki ajtatossággal 
Savio t. (17:00): elsőpénteki ájtatosság 

Mária Neve t.(18:30): Jézus szt.  Szíve tiszteletére, 

énm., elsőpénteki ájtatosság 

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

Savio t. (17:00):  
Mária Neve t.(18:30): Szűz Mária szt. Szíve tiszteletére 

az élő és  elhunyt RFT tagokért,  énm.                    

szentmise előtt imaóra 

V. 6-án,   

Húsvét 6. vasárnapja, 
Judit vt., Frida, Ivett, 
Zsóka  

08:30 – a hívekért (aranylakodalmasok ünnepe)                                                                    
10:00 – bérmálási próba: bérmálkozók, bérmaszülők, szülők 

11:00 – búcsúi szentmise 
18:30 –  
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Ingyenes heti kiadvány, Kiadja: Szűz Mária Szent Neve Római Katolikus Plébánia, Muzslya,  
SRB-23206 Muzslya, Magyar kommün u 56, tel.: 023/549814, e-mail: gabona.f@gmail.com 

A kiadásért felel: Kalapiš Stojan SDB, szerkesztő: Gabona Ferenc. 

Olvas: ApCsel 9,26-31. Zsolt 21,26b-27.28 és 30.31-32. Szentl: 1Jn 3,18-24. Evang: Jn 15,1-8. 

                   Abban az időben Jézus 

ezt mondta tanítványainak: Én 
vagyok az igazi szőlőtő, és Atyám a 
szőlőműves. Minden szőlővesszőt, 
amely nem hoz gyümölcsöt bennem, 
lemetsz rólam, azt pedig, amely 
gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy 
még többet teremjen. Ti már tiszták 
vagytok a tanítás által, amelyet 
hirdettem nektek. Maradjatok 
bennem, akkor én is bennetek 
maradok. Miként a szőlővessző nem 
hozhat gyümölcsöt magától, ha nem 
marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha 
nem maradtok bennem. 
Én vagyok a szőlőtő, ti a 
szőlővesszők. Aki bennem marad, és 
én őbenne, az bő termést hoz. Mert 
nélkülem semmit sem tehettek. Aki 
nem marad bennem, azt kivetik, 
mint a szőlővesszőt, és elszárad. 
Összeszedik, tűzre vetik és elégetik. 
Ha bennem maradtok, és szavaim is 
bennetek maradnak, akkor bármit 
akartok, kérjétek, és megkapjátok. 
Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő 
termést hoztok, és a tanítványaim 
lesztek.                                Jn 15,1-8 

„Jézus, Mária, helyezzétek az én szívemet a tiétek közé, 
hogy lángra lobbanjon.” Don Bosco 

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

József, Berta, Atanáz, Zoé, Fülöp, Jakab, Flórián, Cirjék, Ada, Gothárd, 

Pellegrin, Judit, Frida, Ivett, Zsóka.       Isten éltessen benneteket! 

Az Úr Jézus azt mondja: "Maradjatok 
énbennem, mint ahogy a szőlővessző 
rajtamarad a szőlőtőn; nálam nélkül 
semmit sem tehettek." (Jn 15,4) Hogyan 
van az együttes élete a szőlőtőnek és a 
szőlővesszőnek? Egyszerű dolog: hittel, 
reménnyel, szeretettel, azután az 
erényeknek a szőlőfürtjével, 
hitvallással, tíz- és öt parancsolattal és a 
hét szentséggel: különösen, mint 
megkereszteltek, immár bűnbánattal és 
azzal, ami a szőlőtő terméséből 
átváltozással érkezett: Krisztus vérével! 
Ha ez így van, akkor nyugodtak 
lehetünk a szőlőtőnek és a 
szőlővesszőnek, már mint mi 
magunknak az együtteséről; akkor 
nyugodtan mehetünk a halál elé, és 
megérkezünk az örökkévalóság 
kapujába. 
https://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20180429 

Május 1-ével kezdetét veszi a régi és szép májusi ájtatosság, mellyel kifejezzük  

szeretetünket és hálánkat Szűzanyánk iránt. 

Május 26-án 10:00 Palatinus Alen diakónus pappá szentelése a székesegyházban 

Május 27-én 17:00 Palatinus Alen újmiséje Lukácsfalván 
Elhunytak a múlt héten: Barna Ilona, Sövényházi Tibor, Tóth Mariska,  

Valtner Zoli, Molnár Éva. Imádkozzunk elhunyt testvérünkért! 

 

mailto:gabona.f@gmail.com

