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„Jézus még nem hirdette meg 
evangéliumát abban a városba, ahol 
nevelkedett. De ott is ugyanabba az 
ellentmondásba ütközik, mint máshol: 
egyesek csodálkoznak bölcsességén, 
mások megütköznek rajta – és 
visszautasítják kegyelmét. Szent Márk 
ebben annak jelét látja,  

„Ne vesztegessétek az időt, tegyetek nagyon sok jót, ezt nem 
bánjátok meg soha sem.” Don Bosco 

 Innen eltávozva saját városába ment. Tanítványai elkísérték.
A következő szombaton tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan 
hallgatták, és csodálkozva mondogatták: "Honnét vette ezt? Hol tett szert 
erre a bölcsességre? És a csodák, amiket kezével végbevisz!
Nem az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon testvére? S 
ugye, nővérei is itt élnek közöttünk?"  
És megbotránkoztak rajta. 
Jézus erre megjegyezte:  
"A prófétának csak  
hazájában, rokonai  
körében, a saját házában  
nincs becsülete." 
S nem is tehetett ott csodát,  
csupán néhány beteget gyógyított  
meg, kézrátétellel. Maga is csodálkozott  
hitetlenségükön. (Mk 6, 1-6) 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik imájukkal, 
munkájukkal vagy anyagilag támogatták a Mária neve 

templomban a  padlófűtés beszerelését. 

hogy őt választják-e, vagy pedig 
szakítanak vele. Ez hit kérdése. Jézus 
családjához, háza népéhez, szeretteihez 
nem honfitársai, vagy rokonai, hanem 
azok tartoznak, akik hisznek benne.” 
(Don Bosco kalendárium 2003, Szalézi 
Tartományfőnökség, Budapest) 



 
VI. 22-én, hétfő,  Lévai Károlyért és Juliannáért én.m. 

Mórus Tamás vt., Fis. János 
VI. 23-án, kedd,  Muntyán Andrásért én.m. 

Cafasso József áldp., Zoltán 
VI. 24-én, szerda,  ÉCSKÁN BÚCSÚ (11:00) 

Keresztes János születése 
VI. 25-én, csütörtök,  Vilmos apát, Vola, Dorottya 
VI. 26-án, péntek,  Alex. Cirill pk, Virgilius vt. pk 
VI. 27-én, szombat,  László király, Deli, Sámson 
VI. 28-án,  
Évközi 13. vasárnap 
Iréneusz vt. pk, Irén, 
Laura  

08:30 – a hívekért   
10:00 – a családok, gyerekek, ifjúság miséje 
11.00 – mise a Domonkos templomban 
18:30 –  A jó halál kegyelméért cs.m.  
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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

Isten éltesse Msgr. Huzsvár László és  
Dr. Németh László püspökinket névnapjukon! 

Imádkozunk értünk! 


