
 

 
 

        A Szűz Mária Szent Neve templom és plébánia értesítője 

         2018. május 20-án, XIII. évfolyam, 20. szám (479) 

Pünkösdvasárnap, Sienai Bernardin szerz. pap. Liturgikus szín: piros. B év. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

V. 20-án,   
PÜNKÖSDVASÁRNAP, 
Sienai Bernardin szerz. pap 

08:30 – a hívekért                                                                    

10:00 – elsőáldozók, bérmálkozók, családok (anyák napja) 

11:00 – (anyák napja) 
17:00 – Tápai Jánosért, Katalinért, ifj. Jánosért, csm. 

Betegek és idősek napja, gyónási alkalom, betegek 
kenete, alkalmi műsor, agapé. 

V. 21-én, hétfőn,  

Szűz Mária az Egyház 

Anyja 
Konstantin cs., Szilárd vt 

Mária Neve t.(10:00): 
Savio t. (11:00):  

Mária Neve t.(18:30): A medjugorjei Szűzanya tiszt. a 

lelki hivatásokért, csm.              szentmise után imaóra                  

V. 22-én, kedden,  
Rita özv, Júlia sz, Ugron 

Savio t. (17:00):  
Mária Neve t.(18:30): Micskei Jánosért, énm. 

V. 23-án, szerdán,  
Apor Vilmos vt. pk, 

Dezső 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.: (18:30): Svertecki Györgyért, énm.  

                                                 szentmise után Bibliaóra                  

V. 24-én,csütörtökön,  
Mária, ker. segítsége, 

Eszter 

Savio t. (17:00): A Segítő Szűz Mária áldása 
Mária Neve t. (18:30): A Segítő Szűz Mária áldása   
                                  szentmise után szentségimádás 

V. 25-én, pénteken,  
II.Gergely pp,Paz. Magdolna 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.(18:30):  

V. 26-án, szombaton,  
Néri Fülöp áldp., Evelin 

Nagybecskerek (10:00)-Alen diakónus pappászentelése 
Savio t. (17:00): Benák Ilonáért, énm.   
Mária Neve t.(18:30):                  szentmise előtt imaóra 

V. 27-én,   
SZENTHÁROMSÁG 

VASÁRNAPJA, 
Canterb. Ágoston pk, 
Pelbárt 

08:30 – a hívekért                                                                    

10:00 – ifjúsági szentmise 

11:00 –  
Lukácsfalva (17:00) – Alen újmiséje  (itthon nem lesz    

18.30 szentmise) 
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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. 

Olv: ApCsel 2,1-11. Zsolt 103,1ab és 24ac.29bc-30.31 és 34. Sztl: 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 
megismételte: „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 

„Kapaszkodj Istenbe, mint a madár: amikor énekel, 
remeg alatta az ág, de tudja, hogy tud repülni.”  

Don Bosco 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Konstantin, 

Szilárd, Rita, Júlia, Ugron, Vilmos, Dezső, Mária, Eszter, Gergely, 

Magdolna, Fülöp, Evelin, Ágoston, Pelbárt. Isten éltessen benneteket! 

Krisztus a Szentlelket az Egyház 
közösségébe küldte el. Az Egyház 
közösségén keresztül fejti ki hatását 
a Szentlélek, nem pedig közvetlenül 
az egyes embereknek. Tehát ha azt 
akarjuk, hogy a Szentlélek alakítson, 
formáljon bennünket, akkor ez csak 
az Egyház tagjaiként lesz hatékony. 
Ebben példaképünk Mária, aki 
együtt imádkozik az apostolokkal 
pünkösd előtt. Bár megtehetné 
külön kiváltság alapján, hogy 
félrevonuljon, hiszen ő Jézus anyja, 
hiszen a Szentlélekkel ő már 
kapcsolatba lépett Jézus Krisztus 
fogantatásakor. De nem teszi, hanem 
az induló Egyház közösségében ő is 
kiveszi részét, mert igaz, hogy Mária 
Jézus anyja, de egyben a 
leghűségesebb tanítványa is. 
A szél és a lélegzés a Szentlélek 
működésének jelképei. Most jobban 
megértjük a Pünkösd ünnepéhez 
kapcsolódó szentírási beszámolókat. 
Az Apostolok Cselekedetei így írja le 
a Szentlélek megérkezését: "mintha 
csak heves szélvész közeledett 
volna, zaj támadt az égből. 
https://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20180520 

Elhunyt a múlt héten: Mezei Gyura  
Imádkozzunk elhunyt testvérünkért! 

 

V. Lélek ritmusa ének és 

dalfesztivál, szombaton,  

május 26-án, 16:00. 

*Május 26-án 10.00   Palatinus Alen diakónus  pappá szentelése a székesegyházban. A 

busz Erzsébetlakról 8.30, Lukácsfalváról 8. 50 Muzslyáról 9.10 indul a templomtól.  

*Május 27-én 17.00   Palatinus Alen újmiséje Lukácsfalván, a busz 16.30 indul a 

templomtól, az zarándoklat ingyenes. 
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