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

Don Bosco 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 

2014. június 15-én, IX. évfolyam, 24. szám (275) 

Szentháromság vasárnapja, Jolán özv, bdg, Viola, Vitus 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VI. 15-én,  

SZENTHÁROMSÁG 

VASÁRNAPJA 
Jolán özv, bdg, Viola, Vitus 

08:30 – szentmise a hívekért  

10:00 – ÉVZÁRÓ – HÁLAADÓ SZENTMISE 

11.00 – szentmise a Domonkos t 

18:30 – esti szentmise 

VI. 16-án, hétfőn,  Jusztina vt., Tina, Ajtony 

VI. 17-én, kedden,  BODÓ LAJOSÉRT, MARGITÉRT ÉS LÁSZLÓÉRT cs.m. 

Adolf pk., Szabolcs, Laura 

VI. 18-án, szerdán,  Leontinus vt., Levente 

VI. 19-én, csütörtökön,  Úrnapja – Krisztus Teste és Vére ün. 

A szentmise után körmenet: Mária Neve temp.- Petőfi brigád u. 

– Arany János u. – Dózsa György u.- Magyar kommün u. 

VI. 20-án, pénteken,  KURUNCZI JÓZSEFÉRT én.m. 

Florencia szerz., Tessza 

VI. 21-én, szombaton, AZ 1964-es GENERÁCIÓ ELHUNYT 

OSZTÁLYTÁRSAKÉRT én.m. 

Gonzága Alajos szerzetes 

VI. 22-én,  

Évközi 12. vasárnap 
Mórus Tamás vt., Fis. 

János 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t.: JUHÁSZ MIHÁLYÉRT én.m. 

18:30 – esti szentmise 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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. 

Mert úgy szerette Isten a világot, 
hogy egyszülött Fiát adta, hogy 
mindaz, aki őbenne hisz, el ne 
vesszen, hanem örök élete 
legyen. Mert nem azért küldte 
Isten a Fiút a világba, hogy 
elítélje a világot, hanem hogy 
üdvözüljön általa a világ. Aki hisz 
benne, az nem esik ítélet alá, de 
aki nem hisz, az már ítélet alá 
esett, mert nem hitt az Isten 
egyszülött Fia nevében. 
Jn3,16-18 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Jusztina, Tina, Ajtony, Adolf, Levente, Leontinus, Florencia, Tessza,  

Alajos, Tamás, János.                       Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Kiv 34,4b-6.8-9; Zsoltár: Dán 3,52-56; Szentlecke: 2Kor 13,11-13; Evangélium: Jn 3,16-18 
1- 

 Bepillantás Isten benső életébe 
Az Atyához megyek, és elküldöm a 
Vigasztalót, a Szentlelket, Aki eszetekbe 
juttat mindent. Jézus szavai a 
Szentháromság titkába engednek 
bepillantani. Isten a szeretet, a szeretet 
önmagában nem elképzelhető. Isten 
szentháromság, amely szeretet-
közösséget jelez. 
Ez a szeretet közösség az 
egyházközségben valósul meg. Így 
válhat a plébánia a közösségek 
közösségévé. Keresztény hitünk nem 
csupán az egyes embernek szól. Ezért 
kapunk miden szentmisében küldetés, 
arra hív Isten, hogy tegyünk tanúságot 
szeretetéről. 
Mennyire fontos nekem a másik ember, aki 
mellettem ül a padban, akivel rendszeresen 
találkozom misére jövet-menet? Mennyire 
igyekszem bekapcsolódni az Egyház 
életébe? Legyen az plébániai program, vagy 
egyházmegyei esemény? 
A mai, nagyváros lét magányossá teszi az 
embert. Rengeteg emberrel van 
kapcsolatunk, még sincs sokszor közösség 
körülöttünk. A mai világ szétzilálja a családi 
közösséget is. Hagyom-e saját 
családomban, hogy egymás mellett élő 
magányosak legyünk? Vagy tudunk még 
időt szakítani egymásra. Meg tudom-e 
hallgatni a másikat, vagy csak a saját ügyem 
a fontos?          Fülöp Ákos plébános 
http://www.plebania.net/dolgozoszoba/?op=viewgon
dolat&id=32 

ORATÓRIUM 
Muzslya, 2014. június 21-30.  

Szombaton 10 órakor kezdődik. 
Legyetek vidámak és ne kövessetek el 

bűnt! (d. Bosco) 
A vidám szív a legjobb orvosság! 

(Pintér B.) 
Az idei oratóriumon örömöt és a boldogságot 

próbálunk felfedezni a  
mindennapi gondok és bajok közt.  

Nagyon fontos tudni, hogy  
Jézus ÖRÖMHÍRT hozott. 

Az oratóriumban megtudjuk, hogyan lehet 
Jézus örömhírét továbbadni. 

Június 21-én szlovén cirkusz látogat el 
hozzánk és sok ügyességet tanulhatunk tőlük! 

Mindenkit szeretettel várunk! 
Hívd meg barátaidat is! 

az animátorok és Stojan atya 

PLÉBÁNIANAP 
A REMÉNY ÉVÉBEN 

vasárnap, 

2014. június 29-én, 15:00 órától 
„Ti vagytok a föld sója, ... ti vagytok a 

világ világossága.” 
Csupán az a közösség virágzó, amelyet jó 

emberek példája, áldozatvállalása tesz 

értékessé, mert csak azok viszik tovább a 

keresztény élet értékeket, akik élik azt - 

fényt, meleget árasztanak környezetükre. 

mailto:gabona.f@gmail.com

