
"Ne jöjj zavarba, akiben Isten él, 
mindene megvan." 

Don Bosco 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője  

2012. július 15-én, VII. évfolyam, 27. szám (178) 

Évközi 15. vasárnap, Bonaventúra pk egyháztanító 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VII. 16-án, hétfőn,   

Kármel-hegyi Boldogasszony  

VII. 17-én, kedden,   

Sarolta vt., András, Benedek 

VII. 18-án, szerdán,   

Hedvig kirné, Frigyes vt. pk 

VII. 19-én, csütörtökön,  

 

 

Arany vt. sz., Aurea, Emília 

VII. 20-án, pénteken,   

Illés próf., Margaréta vt.sz. 

VII. 21-én, szombaton,  

 

 

Lőrinc egyhtan., Dániel próf. 

VII. 22-én,  

Évközi  16. vasárnap 
Mária Magdolna, Manda 

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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Közben magához hívta a 

tizenkettőt, és elkezdte őket 

kettesével elküldeni. Hatalmat 

adott nekik a tisztátalan lelkek 

felett. Meghagyta nekik, hogy 

az útra vándorboton kívül 

semmit ne vigyenek; se táskát, 

se kenyeret, se pénzt az 

övükben. Sarut kössenek, de ne 

öltözzenek két köntösbe. Azt 

mondta nekik: ,,Ha valahol 

betértek egy házba, maradjatok 

ott, amíg tovább nem mentek 

onnan. Ha pedig valahol nem 

fogadnak be és nem hallgatnak 

meg titeket, menjetek ki, 

rázzátok le lábatokról a port is, 

bizonyságul ellenük.' Azok 

elmentek, és hirdették, hogy 

tartsanak bűnbánatot. Sok 

ördögöt kiűztek, sok beteget 

megkentek olajjal, és azok 

meggyógyultak. (Mk 6,7-13) 

A következő héten névnapjukat ünneplő 

híveinket köszöntjük:  

Sarolta, András, Benedek, Hedvig, 

Frigyes, Arany, Aurea, Emília, 

Illés, Margaréta, Lőrinc, 

Dániel, Mária, Magdolna,  

Manda. 

 Isten éltessen benneteket! 

Mi is meg vagyunk hívva, Jézus minket 
is hív; magához. Ez a meghívás 
személyes, és a ránk bízott feladatok is 
személyesek. Mindenkit a 
legmegfelelőbb feladattal bízott meg. 
Olyan feladattal, amit el tud végezni. 
Senki sem kapott sem kisebbet, sem 
nagyobbat, hanem pontosan a neki 
megfelelőt. Fel tudjuk-e ismerni a ránk 
bízott feladatot, vagy sokszor azt 
tehernek, gondnak, vagy jobbik 
esetben szerencsének nevezzük.  
„Azok elmentek, és hirdették,…”. 
Nekünk ott kell hirdetni az 
evangéliumot ahol vagyunk. Nem kell 
jobb helyet keresni az igehirdetésnek, 
egyszerűen éljük azt amit hirdetünk, 
legyen az akár otthon, iskolában, 
munkahelyen, szórakozóhelyen vagy 
bárhol tartózkodunk. Az evangéliumot 
lehet szavakkal, de lehet 
cselekedetekkel is hirdetni. 

Gabona Ferenc 
 
 

Mária Magdolna tehát az asszonyok 
között volt, akik közvetlenül szolgálták 
az Urat, akik elkísérhették Jézust, 
amikor tanítványaival járta a városokat 
és falvakat, hirdetve az Isten országát, s 
gondoskodhattak a kis csapatról, 
amelynek se nyugta, se otthona nem 
volt, és magáról az Emberfiáról is, 
akinek nem volt ,,hova fejét lehajtania'' 
(Mt 8,20; Lk 9,58). Más szóval Mária 
Magdolna egy volt azok közül az 
asszonyok közül, akiket a Mester arra 
méltatott, hogy közelről hallgassák 
tanítását, és a Golgotára is elkísérjék, 
amikor a tanítványok -- János 
kivételével -- elfutottak. Ezek az 
asszonyok haláláig hűek maradtak 
Mesterükhöz, aki őket -- nem törődve 
az akkori felfogással, amely a nőket 
szellemileg és erkölcsileg egyaránt 
alacsonyabbrendűnek tekintette -- 
emberszámba vette és becsülte, 
,,befogadta''.  
http://www.katolikus.hu/szentek/0722.html 

Olvasmány: Iz 49,1-6; Zoltár: Zs 138; Szentlecke: ApCsel 13,22-26; Evangélium: Lk 1,57-66.80 
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Hálás köszönet mindazoknak akik 

imájukkal vagy anyagilag is 

támogatták templomunk tetőterének 

felújítását. 

Még a hátramaradt adóságot kell 

kifizetnünk. Kérjük híveinket 

lehetőségük szerint járuljanak 

hozzá, hogy minél előbb kifizessük 

adóságainkat.  

Hálás köszönet mindenkinek! 
 

Mária Magdolna  

bennünket is a 

Feltámadott élő 

Krisztushoz vezet. 
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