
 

 
 

        A Szűz Mária Szent Neve templom és plébánia értesítője 

         2018. május 27-én, XIII. évfolyam, 21. szám (480) 

Szentháromság vasárnapja, Canterb. Ágoston pk, Pelbárt. Liturgikus szín: fehér. B év. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

V. 27-én,   
SZENTHÁROMSÁG 

VASÁRNAPJA, 
Canterb. Ágoston pk, 
Pelbárt 

08:30 – a hívekért                                                                    

10:00 – Főpróba az elsőáldozásra: szülők, keresztszülők 

11:00 –  
Lukácsfalva (17:00) – Palatinus Alen újmiséje  (itthon 

nem lesz 18:30 szentmise). A busz 16:30 indul! 

V. 28-án, hétfőn,  
Emil vt., Vilma, Csanád 

Savio t. (17:00):  
Mária Neve t.(18:30): A medjugorjei Szűzanya tiszt. a 
lelki hivatásokért, csm.                szentmise után imaóra                  

V. 29-én, kedden,  
Ervin fej, Ervina, Teodózia 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.(18:30): Szekeres Jánosért, énm. 

V. 30-án, szerdán,  
Szent Jobb, Nándor kir. 

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

V. 31-én,csütörtökön,  
ÚRNAPJA – Krisztus 

szt. Teste és Vére ünnep 

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

Mária Neve t. (18:30): (szentmise után körmenet: Petőfi  

brigád, Kun Béla, Dózsa Gy. vissza a templomba) 
VI. 1-én, pénteken,  
Jusztinusz vt., Paméla 
Első pénteki ájtatosság 

Mária Neve t.(8:00):  
Savio t. (17:00): Horváth Istvánért, énm. 

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

VI. 2-án, szombaton,  
Marcellínusz és Péter vtk 

Savio t. (17:00):  
Mária Neve t.(18:30):  Szűz Mária szt. Szíve tiszt., énm.  
az élő és elhunyt  RFT. tagokért  szentmise előtt imaóra 

VI. 3-án,   
Évközi 9. vasárnap, 
Lwanga Károly és vt. tsai, 

Klotild 

08:30 – a hívekért                                                                    
10:00 – Elsőáldozás ünnepe 

11:00 –  
18:30 - titokváltás, jún. imaszándék: az elsőáldozókért 
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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: MTörv 4,32-34.39-40. Zsolt 32,4-5.6 és 9.18-19.20 és 22. Sztl: Róm 8,14-17. Ev: Mt 28,16-20 

                    Abban az időben: A 

tizenegy tanítvány elment Galileába, 
fel arra a hegyre, ahova Jézus 
rendelte őket. Amikor meglátták őt, 
leborultak előtte a földre. Egyesek 
azonban még mindig kételkedtek. 
Jézus odament hozzájuk, és ezt 
mondta nekik: „Én kaptam meg 
minden hatalmat az égen és a 
földön. Ezért most menjetek el, és 
tegyetek tanítványommá minden 
nemzetet! Kereszteljétek meg őket 
az Atya, a Fiú és a Szentlélek 
nevében! Tanítsátok meg őket 
mindannak megtartására, amit 
parancsoltam nektek! És íme, én 
veletek vagyok mindennap a világ 
végéig!”                                 Mt 28,16-20 

„Az legyen a fontos, amit Isten tart rólatok, és ne az, 
amit az emberek.” Don Bosco 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Emil,  

Vilma, Csanád, Ervin, Ervina, Teodózia, Nándor, Jusztinusz, Paméla,  

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

A mai vasárnap keresztény hitünk 
legfontosabb titkát ünnepeljük, azt, 
hogy az egyetlen élő Istent három 
egylényegű személy alkotja: az Atya, a 
Fiú és a Szentlélek. Ők hárman 
alkotják az egyetlen Istent, mert 
személyük oly szorosan összefonódott 
és olyannyira egyek, hogy csak 
egyetlen és nem három Istenről 
beszélhetünk. Ebben a háromságos 
Istenben a három személy annak 
ellenére, hogy egyforma, mégis 
különböző. A Szentháromságon belül 
a személyek egymástól erednek. Az 
Atya az ősforrás, aki magát 
mindenestől a Fiúnak ajándékozza 
létrehozva, megszülve őt. A Fiú pedig 
ezt a hatalmas szeretetet viszonozza 
azzal, hogy mindenestől 
visszaajándékozza magát az Atyának. 
S ez az adok-kapok viszony oly eleven 
és élő, hogy ebből származik a 
Szentlélek. 
 

A Szentháromság nagyon is közöttünk 
élő valóság, hiszen ahol szeretet van, 
ott az mindig a Szentháromság 
szeretetéből forrásozik. 
 
https://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20180527 

Elhunytak a múlt héten: Szabó Ervin és  

Barta Ferenc. Imádkozzunk elhunyt 

testvéreinkért! 

 

IV. CsaládFeszt  
Június 9-én 9:00-17:00 

családfesztivál és oratórium. 
Program: 

 9:00  Szentmise 

10:00 Előadás, oratórium 
13:00 Ebéd 

14:00 Kerékpártartók felállítása 

17:00 Körmenet a templom körül 

ÚRNAPJA: Az Eucharisztia vétele azt 

jelenti, hogy mélységes közösségre lépünk 

Jézussal. „Maradjatok bennem, és én 

tibennetek” (Jn 15,4).  
http://www.palosrend.hu/lelkiseg/utravalo/503-urnapja-

krisztus-testenek-es-verenek-unnepe 
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