
"Bízzatok Máriában és az Oltáriszentségben rejlő Jézusban, és 
meglátjátok mi a csoda."Don Bosco 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője  

2012. július 29-én, VII. évfolyam, 29. szám (180) 

Évközi 17. vasárnap, Márta sz., Beatrix vt., Flóra vt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VII. 30-án, hétfőn,  Aranyszavú Péter pk egyht. 

VII. 31-én, kedden,  Loyolai Ignác rendalapító 

VIII. 1-én, szerdán,  Liguori Alfonz pk egyht. 

VIII. 2-án, csütörtökön,  Angyalos Boldogasszony 

VIII. 3-án, pénteken,  Hermina és Kamélia sz. 

VIII. 4-én, szombaton,  Vianney János p., Domonkos 

VIII. 5-én,  

Évközi  18. vasárnap 
Havas Boldogasszony 

08:30 – szentmise a hívekért  

10:00 – a családok, gyerekek,  ifjúság  miséje 

11.00 – a Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise 
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Mindezek után Jézus Galilea, azaz 
Tibériás tengerén túlra ment. Nagy 
sokaság követte őt, mert látták a 
jeleket, amelyeket a betegeken 
művelt. Jézus fölment a hegyre, és 
leült ott tanítványaival. Közel volt a 
Húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor 
Jézus fölemelte szemét és látta, hogy 
nagy sokaság közeledik hozzá, 
megkérdezte Fülöptől: ,,Honnan 
veszünk kenyeret, hogy ehessenek?' 
Ezt pedig azért mondta, hogy próbára 
tegye őt, mert ő maga tudta, mit akar 
tenni. Fülöp azt felelte neki: ,,Kétszáz 
dénár árú kenyér sem elég nekik, 
hogy mindegyiknek csak valami kevés 
jusson.' A tanítványok egyike, András, 
Simon Péter testvére így szólt: ,,Van 
itt egy fiú, akinek van öt árpakenyere 
és két hala. De mi ez ennyinek?' Jézus 
erre azt mondta: ,,Telepítsétek le az 
embereket!' Sok fű volt azon a helyen. 
Letelepedtek tehát a férfiak, szám 
szerint mintegy ötezren. Ugyanígy a 
halakból is adott, amennyit akartak. 
Miután jóllaktak, azt mondta 
tanítványainak: ,,Szedjétek föl a 
megmaradt darabokat, hogy semmi el 
ne vesszen!' 

A következő héten névnapjukat ünneplő 

híveinket köszöntjük:  

Péter, Ignác,  

Alfonz, Hermina,  

Kamélia, János,  

Domonkos. 

 Isten éltessen benneteket! 

Összeszedték tehát, és az öt 
árpakenyér darabjaiból, ami 
megmaradt az étkezők után, tizenkét 
kosarat töltöttek meg. Az emberek 
pedig, látva a jelet, amelyet művelt, azt 
mondták: ,,Bizonyára ez az a próféta, 
aki eljön a világra!' Amikor Jézus 
észrevette, hogy arra készülnek, hogy 
megragadják és királlyá tegyék, ismét 
visszavonult a hegyre, egészen 
egyedül. (Jn 6,1-15) 

Vianney Szent János : A szenvedés 

(részlet) 

Két módja van a szenvedésnek: 

szenvedni szeretettel, és szenvedni 

szeretet nélkül. A szentek mindent 

örömmel, szerelemmel, állhatatosan 

szenvedtek el, mert szerettek. Mi 

haraggal, bosszúsan, nehezen 

szenvedünk, mert nem szeretünk. 

Ha szeretnénk Istent, szeretnénk a 

kereszteket is; vágynánk utánuk és 

kedvünket lelnénk bennük. 

Boldogság töltene el, hogy 

szenvedhetünk az Iránta való 

szeretetből, aki oly szívesen 

szenvedett értünk. Mi panaszolni 

valónk van? A szegény hitetlenek, 

akiknek nincs meg az a 

boldogságuk, hogy ismernék az 

Istent és az ő végtelen kedvességét, 

ugyanazt szenvedik, amit mi, de 

nincs meg ugyanaz a vigasztalásuk. 
Monin Abbé: Szól az Arsi Szent 
http://tiszta-

szivvel.blogspot.com/2010/03/vianney-szent-

janos-szenvedes.html 

 

Olvasmány: Jer 23,1-6; Zoltár: Zs 22; Szentlecke: Ef 2,13-18; Evangélium: Mk 6,30-34 
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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! 
 

„Sokan szomorkodnak és kérdezik: mit 
kell tennünk, hogy embertársainkat 

megjavítsuk? A feleletet megtalálhatjuk 
az evangéliumban: szeretni kell őket 

akkor is, ha nem méltók rá.” 
Vianney Szent János 
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