
„Tegyünk úgy, mint a 
földműves:vessük el a magot és 
türelemmel várjuk az aratást..”     

 Don Bosco 

 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője  

2012. június 17-én, VII. évfolyam, 24. szám (175) 

Évközi 11. vasárnap, Adolf pk., Szabolcs, Laura 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VI. 18-án, hétfőn,   

Leontinus vt., Levente 

VI. 19-én, kedden,   

Romuáld apát, Gyárfás 

VI. 20-án, szerdán,   

Florencia szerz., Tessza 

VI. 21-én, csütörtökön,  

 

 

 Gonzága Alajos szerz. 

VI. 22-én, pénteken,   

Mórus Tamás vt., Fis. János 

VI. 23-án, szombaton,  

 

 

Cafasso József p., Zoltán 

VI. 24-én,  

Évközi 12. vasárnap 
Keresztelő János születése 

08:30 – szentmise a hívekért  

10:00 – a családok, gyerekek,  ifjúság  miséje 

11.00 – a Domonkos templ. 

18:30 – esti szentmise 
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Ezután így szólt: ,,Az Isten országa 
olyan, mint amikor az ember magot 
szór a földbe. Azután már akár alszik, 
akár ébren jár éjjel és nappal, a mag 
kikel és növekszik, maga sem tudja, 
hogyan. Mert a föld magától termi 
meg először a hajtást, aztán a kalászt, 
majd a fejlett szemet a kalászban. 
Mikor pedig megérett a termés, 
azonnal sarlót vág bele, mert 
elérkezett az aratás' [Jo 4,13]. Majd 
így szólt: ,,Mihez hasonlítsuk az Isten 
országát? Milyen példabeszéddel 
szemléltessük? Olyan az, mint a 
mustármag. Amikor a földbe vetik, 
kisebb minden magnál, amely a 
földön van; de ha elvetették, felnő és 
nagyobb lesz minden veteménynél. 
Olyan nagy ágakat hajt, hogy 
árnyékában fészkelhetnek az ég 
madarai [Dán 4,8k.18].' Sok ilyen 
példabeszédben hirdette nekik az 
igét, hogy meg tudják érteni. 
Példabeszéd nélkül nem szólt 
hozzájuk; tanítványainak azonban 
külön megmagyarázta mindegyiket. 
(Mk 4, 26-34) 

A héten, névnapjukat ünneplő híveinket, 

köszöntjük:  

Levente, Romuáld, Gyárfás, 

Florencia, Tessza, Alajos,  

Tamás, János, József,  

Zoltán. 

 Isten éltessen benneteket! 

----------------------------------------------- 
Joseph Ratzinger:  

A mustármag reménye 
„Jézusnál a hangsúly nem a fán, hanem 
a mustármagon van, amely minden 
jelentéktelenségében is a reményt 
képviseli. A valóságban az Egyház 
mindig mustármag marad. Számára 
egyszerre van nagypéntek, húsvét és 
pünkösd (H.U. von Balthasar). Nem 
olyan, mint a növény, amelynek a mag 
csak a csírája. Neki a Kereszt nem távoli 
kezdet, hanem állandó jelenlét. Mindig 
újból átéli a nagypénteket, mint ahogy 
mindig újból átélheti a húsvétot is. Az 
Egyház egész történelmén keresztül 
mustármag marad. Mindig a Szentlélek 
megfoghatatlan erejéből él, sohasem 
szervezetének időközben kifejlesztett 
hatalmából.” 
http://www.karizmatikus.hu/hitvedelem/tanitas-atyak-

tanito-testverek/1093-a-mustarmag-remenye 

Keresztelő Szent János 
 

Amikor megszületett, a rokonok azt 

kérdezték: „mi lesz ebből a 

gyermekből? Hiszen nyilvánvalóan az 

Úr van vele.” Mi már abban a 

szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 

tudjuk mi lett belőle. Az Úr Jézus azt 

mondta róla, hogy: „az asszonyok 

szülöttei között nem született nagyobb 

keresztelő Jánosnál.” „Növekedett, 

lélekben erősödött és mindaddig a 

pusztában élt, amíg Izrael előtt 

nyilvánosan fel nem lépett.” Nyilvános 

fellépésében a legfontosabb cselekedete 

a bűnbánat hirdetése volt. Ennek 

legszebb megnyilvánulása pedig, 

amikor rámutatott az Úr Jézusra: Íme az 

Isten Báránya. Íme aki elveszi a világ 

bűneit. Őt hallgassátok.” Nincs ennél 

szebb és fontosabb feladat, mint 

másokat önzetlenül Krisztushoz 

vezetni. 
http://frh.theol.u-szeged.hu/mihaly/kjanossz.htm 

ORATÓRIUM 
2012. június 30-án  

10 órakor kezdődik és 

július 8-ig tart. 
 

Az idén is less játék, 

kézművesség, kirándulás, … 
 

Lesz azonban komoly téma is: 

Jónás prófétát ismerjük meg 
és törekedni fogunk, a jóban 

utánozni őt. 

 
Szeretettel várunk  
az animátorok és Stojan atya 
 

 

Olvasmány: Ez 17,22-24; Zoltár: Zs 91; Szentlecke: 2Kor 5,6-10; Evangélium: Mk 4, 26-34 
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