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 „Amikor Jézus a bárkával ismét átért a 
túlsó partra, a tó partján nagy tömeg 
sereglett köré. Ekkor jött egy Jairus nevű 
férfi, a zsinagóga elöljárója, s mihelyt 
meglátta, lába elé borult, és igen kérte: 
"Halálán van a lányom. Gyere el, tedd rá 
kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen." 
El is ment vele. Nagy tömeg kísérte, ott 
tolongtak körülötte. Volt ott egy asszony, 
aki már tizenkét éve vérfolyásban 
szenvedett. (…) Hallott Jézusról, azért 
átfurakodott a tömegen, és hátulról 
megérintette a ruháját. Így gondolkodott 
magában: "Ha csak a ruháját érintem is, 
meggyógyulok." Rögtön meg is szűnt a 
vérfolyása, érezte testében, hogy 
meggyógyult. Jézus nyomban észrevette, 
hogy erő ment ki belőle. A tömeghez 
fordult: "Ki érintette meg a ruhámat?" 
(…). Az asszony félve, remegve - mert 
hisz tudta, hogy mi történt vele - előlépett, 
leborult előtte, és őszintén bevallott 
mindent. Ő megnyugtatta: "Leányom, 
hited meggyógyított. Menj békével, és 
maradj egészséges!" Még beszélt, amikor 
a zsinagóga elöljárójának házából jöttek  

„Krisztus, aki vállalta az emberiség sorsát, találkozik az emberi nyomorúság 
vigasztalanságával: gyógyíthatatlan betegekkel és olyanokkal, akiket a halál 
ifjúságuk virágában ragadott el. Sőt, maga is a halálra szántak életét éli: 
Heródes a vesztére tör. Jézus azért jött, hogy feldámadásával egy egészen új és 
ifjú emberiséget támasszon életre, amely már mentes a bűntől és betegségtől, 
ami Isten váratlan ajándéka azok számára, akik a végsőkig hűségesen 
kitartanak mellette. Azonban a reménységnek ezt a nagy jelét mindössze csak 
három apostola értette meg a bámész emberek e hatalmas tömegében.” 
(Don Bosco kalendárium 2003, Szalézi Tartományfőnökség, Budapest) 

„Ha a testet minden nap tápláljuk, miért ne táplálnánk a lelket is?.” 
Don Bosco  

és közölték: "Meghalt a lányod. Minek 
fárasztanád tovább a Mestert?" A hír 
hallatára Jézus így bátorította a 
zsinagóga elöljáróját: "Ne félj, csak 
higgy!" (…). Amikor odaértek az 
elöljáró házához, nagy sírást-rívást, sok 
siratót, jajgatót találtak ott. Bement, s így 
szólt hozzájuk: "Mit lármáztok itt, mit 
sírtok? A kislány nem halt meg, csak 
alszik." Erre kinevették. Ő azonban 
mindenkit kiküldött, maga mellé vette a 
gyermek apját, anyját, s kísérőivel együtt 
bement abba a helyiségbe, ahol a kislány 
feküdt. Megfogta a kislány kezét, s így 
szólt hozzá: "Talita kum", ami annyit 
jelent: "Kislány, parancsolom, kelj föl!" 
A kislány fölkelt, és elkezdett járkálni. 
Tizenkét éves lehetett. A nagy 
csodálkozástól azt se tudták, hová 
legyenek. De ő szigorúan meghagyta 
nekik, hogy senki se tudjon a dologról, 
aztán még figyelmeztette  
őket, hogy  
azonnal adjanak  
a kislánynak  
enni.”  
(Mk 5, 21-43)



 
VI. 15-én, hétfő,  
 

Fridrich Juhász Máriáért  én.m. 
Boldog Jolán özv., Viola 

VI. 16-án, kedd,  Cordás Irénért  cs.m. 
Jusztina vt., Aurelius pk 

VI. 17-én, szerda,  Adolf pk, Szabolcs, Laura 
VI. 18-én, csütörtök,  Leontinus vt., Levente 
VI. 19-én, péntek,  Jézus szíve – Romuáld apát 
VI. 20-án, szombat,  Mária szíve – Florencia szrz. 
VI. 21-én,  
Évközi 12. vasárnap 
Gonzága Alajos szerzetes  

08:30 – a hívekért   
10:00 – a családok, gyerekek, ifjúság miséje 
11.00 – mise a Domonkos templomban 
18:30 –  esti szentmise 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  

 
VI. 15-én, hétfő Imaóra, zsolozsma (21:00) a kollégiumban 
VI. 16-án, kedd Imaóra (18:00) a Domonkos tem. 
VI. 17-én,  szerda  Rózsa fűzér (20:00) a plébánián 
VI. 18-án, csütörtök  
 

Medjugorje-i imaóra (16:30) 
Szentségi imaóra (19:00) 

a kollégiumban 
a kollégiumban  

VI. 20-án, szombat   Kerekasztal beszélgetés 19:30 a kollégiumban 
VI. 21-én,vasárnap Cserkész összejövetel (14:00) 

Filmvetítés: (16:00) 
a plébánián 
a kollégiumban 
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Kiadja: Római Katolikus plébánia Muzslya, tel.: 023/527754, e-mail: gabona.f@gmail.com 
A kiadásért felel: Kalapis Sztoján SDB, szerkeszti: dipl. ing. Gabona Ferenc 

Plébánianap 2009. július 5-én, vasárnap 
PROGRAM: 
16:00 Élő rózsa fűzér 
17:00 Vidámdélután 
19:00 Szentmise 
20:00 Vacsora (csirke és birkapaprikás)  
Jegyek elővételben a plébánián- 250 din/fő. 

ORATÓRIUM                     Kedves gyerekek és szülők! 
Muzslya, 2009. június 27-től július 5-ig 
Évek óta szervezzük a nyári oratóriumot, mely nélkül, úgy tűnik, nem is lehet 
elképzelni a nyári szünidőt. Az idén is meghívunk benneteket az 
ORATÓRIUMBA. Együtt tesszük meg Szent Pál útját, Tarzustól Jeruzsálemen 
keresztül egészen Rómáig. Együtt játszunk majd, kirándulunk, énekelünk, 
szórakozunk, … 

Mindenkit szeretettel várunk! 
az animátorok és Stojan atya


