
„A mi időnkben dolgozni kell. A világ 
anyagias lett, mégis dolgozni kell és 

meg kell ismertetni a jót, amit 
tettünk.”Don Bosco 
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Évközi 2. vasárnap, Sára, Márta vt., Megyer 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

I.19-én,  

Évközi 2.  vasárnap 

Sára, Márta vt., 

Megyer 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos templomban 

17:00 – esti szentmise 

I. 20-án, hétfőn,  DEÁK ISTVÁNÉRT ÉS A DEÁK CSALÁD ÖSSZES 

TAGJAIÉRT cs.m. 

Fábián, Sebestyén vtk., Özséb 

I. 21-én, kedden,  Ágnes vt. sz., Agneta 

I. 22-én, szerdán,  Vince vt., Batthyány-St. László 

I. 23-án, csütörtökön, Emerencia vt., Emese 

I. 24-én, pénteken,  Szalézi Ferenc p. egyht. 

I. 25-én, szombaton, Pál fordulása, Saul 

I.26-án,  

Évközi 3.  vasárnap 

Timóteus és Titusz 

pkk. 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 –szentmise a Domonkos templomban 

17:00 – esti szentmise: TÁBOROSI KÁLMÁNÉRT cs.m. 

És A JÓ HALÁL KEGYELMÉÉRT 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
                                __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

                Ingyenes heti kiadvány, Kiadja: Római Katolikus plébánia Muzslya, SRB-23206 Muzslya,  
           Magyar kommün u 56, tel.: 023/528442, e-mail: gabona.f@gmail.com 

            A kiadásért felel: KalapisStojan SDB, szerkesztő: dipl. ing. Gabona Ferenc. 

Másnap látta, hogy Jézus közeledik 
hozzá. Erre így szólt: ,,Íme, az Isten 
Báránya, aki elveszi a világ bűnét! Ő 
az, akiről mondtam: Utánam jön egy 
férfi, aki megelőz engem, mert előbb 
volt, mint én. Én nem ismertem őt; de 
azért jöttem vízzel keresztelni, hogy 
őt megismertessem Izraellel.'' János 
tanúságot tett és azt mondta: 
,,Láttam, hogy a Lélek, mint galamb, 
leszállt az égből és rajta maradt. Nem 
ismertem őt, de aki azért küldött, 
hogy vízzel kereszteljek, azt mondta 
nekem: ,,Akire látod a Lelket leszállni 
és rajta maradni, ő az, aki 
Szentlélekkel keresztel.'' Én láttam, és 
tanúságot tettem arról, hogy ő az 
Isten Fia.'' (Jn ,13-17) 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Fábián, Sebestyén, Özséb, Ágnes, Agneta, Vince, László, Emerencia, 

Emese, Ferenc, Pál, Saul, Timóteus, Titusz. 

Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Iz 49,3.5-6; Zsoltár: 39; Szentlecke: 1Kor 1,1-3; Evangélium: Jn 1,29-34 

1- 
Minden szentmisében lejátszódik az 
evangéliumi jelenet. A miséző pap, 
áldozás előtt felmutatja az 
Oltáriszentséget: „Íme, az  Isten 
Báránya, aki elveszi a világ bűneit” 
Jézus ezzel egy életformát kínál fel. 
Követőinek is hasonló sorsot szán. 
A keresztények, amikor Krisztus 
követésére vállalkoznak, akkor 
mindig áldozatot is vállalnak. A 
közösségért áldozat hozó ember, a 
keresztény közösségben mindig 
értékes embernek számít, sőt, a 
nagy célok megvalósítása lehetetlen 
anélkül, hogy valaki ne hozna 
áldozatot érte. A kereszténység 
legnagyobb célja az Isten 
országának megvalósítása, csak 
élet áldozatok árán történhet. Az új 
közösség kiépítése sok áldozatot 
követel, és csak önfeláldozó 
emberekkel épülhet.  
Van ellenvélemény is. Az újabb kor 
társadalma leértékeli az áldozatot, 
szükségtelennek tartja. Hála 
Istennek, azonban vannak olyanok 
is akik vallják, hogy a boldogságot 
és szépséget csak„áldozattal lehet 
elérni”. Ugyanis „azzal, hogy 
beszélünk róla, a dolgok nem 
változnak meg, fel kell magunkat 
áldozni értük”. Jézus áldozattá vált 
értünk, így mi is csak áldozatok árán 
képviselhetjük Őt.  
http://frh.theol.u-
szeged.hu/mihaly/2evka.htm 

Gyászmise 
 
Az elhunytakért mondott szentmisék 
száma jelentősen csökkent az elmúlt 
években. Ne feledjük, hogy a 
keresztények kezdettől fogva 
megemlékeztek imáikban elhunytaikról. 
A katekizmus szerint gyászmisét azért 
mondunk, mert "az egyház ennek során 
kifejezi hatékony közösségét az 
elhunyttal: felajánlva az Atyának a 
Szentlélekben Krisztus halálának és 
föltámadásának áldozatát, azt kéri tőle, 
hogy gyermeke tisztuljon meg bűneitől, 
azok következményeitől, valamint 
jusson el a mennyek országa húsvéti 
teljességére.” (KEK 1689) 

Gabona Ferenc 

Szent Pál apostol megtérése 
 

Saul római polgárjoggal rendelkező 
zsidó családból származott, ezért két 
neve volt: a zsidó Saul és a római 

Pál. Kora ifjúságától Gamaliel rabbi 
tanítványa volt, vad gyűlölettel fogott 
a keresztények üldözésébe. Elfogatási 
paranccsal indult Damaszkuszba a 
keresztények ellen, ám a város 
közelében Jézus jelent meg neki. 
Pál ekkor megtért, ezentúl a 

kereszténység lánglelkű hithirdetője 
lett. 
 

http://www.katolikus.hu/szentek2/SZENTEK/0000022

0.HTM 

Szombaton kezdődött az 

imanyolcad! 
 

mailto:gabona.f@gmail.com

