
"Ha a testet mindennap tápláljuk, miért ne táplálnánk a lelket is?" 
Don Bosco 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője  
2012. augusztus 5-én, VII. évfolyam, 30. szám (181) 

Évközi 18. vasárnap, Havas Boldogasszoy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VIII. 6-án, hétfőn,  CSORDÁS ANDRÁSÉRT és KATICÁÉRT én.m. 

Urunk Színeváltozása 

VIII. 7-én, kedden,  BODÓ LAJOSÉRT én.m. 

II.Sixtus vt. pp. és tsai, Donát 

VIII. 8-án, szerdán,  Domonkos rendal., Cirjék vt. 

VIII. 9-én, csütörtökön,  Keresztes Benedika szerz. vt. 

VIII. 10-én, pénteken,  FÜLÖP ERNŐÉRT én.m. 

Lőrinc vt. szerpap, Blanka 

VIII. 11-én, szombaton,  Assisi Klára sz., Zsuzsanna 

VIII. 12-én,  

Évközi  19. vasárnap 
XI.Ince pp., Dianna vt. 

08:30 – szentmise a hívekért  

10:00 – a családok, gyerekek,  ifjúság  miséje: HÁLAADÓ mise 

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise: PATRISKOV ANNÁÉRT én.m. 
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Ingyenes heti kiadvány, Kiadja: Római Katolikus plébánia Muzslya, SRB-23206 Muzslya,  
Magyar kommün u 56, tel.: 023/528442, e-mail: gabona.f@gmail.com  

A kiadásért felel: Kalapis Sztoján SDB, szerkeszti: dipl. ing. Gabona Ferenc. 

Amikor tehát a sokaság meglátta, 
hogy nincs ott sem Jézus, sem a 
tanítványai, beszálltak a bárkákba, és 
Jézust keresve Kafarnaumba mentek. 
Amikor megtalálták őt a tengeren túl, 
azt mondták neki: ,,Mester, mikor 
jöttél ide?' Jézus azt felelte: ,,Bizony, 
bizony mondom nektek: Kerestek 
engem, de nem azért, mert jeleket 
láttatok, hanem mert ettetek a 
kenyerekből és jóllaktatok. Ne azért 
az eledelért fáradozzatok, amely 
veszendő, hanem azért az eledelért, 
amely megmarad az örök életre, 
amelyet majd az Emberfia ad nektek. 
Őt ugyanis az Atyaisten jelölte meg 
pecsétjével.' Erre azt kérdezték tőle: 
,,Mit tegyünk, hogy Isten tetteit 
cselekedjük?' Jézus azt felelte: ,,Isten 
tette az, hogy higgyetek abban, akit ő 
küldött.' Erre megkérdezték tőle: 
,,Milyen jelet viszel végbe, hogy lássuk 
és higgyünk neked? Mit cselekszel? 
Atyáink mannát ettek a pusztában, 
amint írva van: ,,Égi kenyeret adott 
enni nekik''' [Kiv 16,4]. Jézus ezt 
válaszolta: ,,Bizony, bizony mondom 
nektek: Nem Mózes adta nektek az 
égből való kenyeret, hanem az én  

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Donát, Domonkos, Cirjék, Benedika, Lőrinc, Blanka, Klára, 

Zsuzsanna, Ince, Dianna.                     Isten éltessen benneteket! 

Atyám adja nektek az igazi mennyei 
kenyeret. Mert az Isten kenyere az, 
amely a mennyből szállott le, és életet 
ad a világnak.' Ekkor azt mondták neki: 
,,Uram, mindenkor add nekünk ezt a 
kenyeret!' Jézus azt felelte nekik: ,,Én 
vagyok az élet kenyere. Aki hozzám 
jön, nem fog éhezni, és aki bennem 
hisz, sohasem szomjazik meg.”  
(Jn 6,24-35) 

URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA 
Hat nap múlva Jézus maga mellé vette 
Pétert, Jakabot és Jánost, őket külön 
fölvitte egy magas hegyre, és színében 
elváltozott előttük. A ruhái fényesek 
lettek és ragyogó fehérek, mint a hó, 
ahogy semmiféle festő a földön nem 
tudná megfehéríteni. Egyszerre 
megjelent nekik Illés Mózessel; Jézussal 
beszélgettek. Ekkor megszólalt Péter, 
és azt mondta Jézusnak: ,,Mester, jó 
nekünk itt lennünk! Hadd csináljunk 
három sátrat: neked egyet, Mózesnek 
egyet és Illésnek egyet.' Nem is tudta, 
mit mond, mert teljesen meg voltak 
rettenve. Erre felhő szállt alá, 
beborította őket, és a felhőből szózat 
hallatszott: ,,Ez az én szeretett Fiam, őt 
hallgassátok' [Iz 42,1; MTörv 18,15]. 
Mire körülnéztek, már senki mást nem 
láttak a közelükben, csak Jézust 
egymagát. (Mk 9,2-8) 

Olvasmány: Kiv 16,2-4.12-15; Zoltár: Zs 77,3-54 ; Szentlecke: Ef 4,17.20-24; Evangélium: Jn 6,24-35 
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Hálás köszönet mindazoknak akik 

imájukkal vagy anyagilag is 

támogatták templomunk tetőterének 

felújítását. 

Ma, 2012. augusztus 5-én,  

10 órakor  

HÁLAADÓ SZENTMISE lesz! 

Hálás köszönet mindenkinek! 
 

A táborhegyi jelenet rávezet bennünket 
arra az igazságra, hogy életünk 
kiemelkedő pillanataiban, de fájdalmas 
mélységeiben is velünk van az Isten. 
Mind az örömeink, mind a fájdalmaink 
fontosak neki. Ahhoz, azonban hogy ez 
megélt valóság legyen, számunkra is 
irányadó, amit az Atya az apostoloknak 
mondott: ,,Ez az én szeretett Fiam, ôt 
hallgassátok!'' 
http://frh.theol.u-szeged.hu/mihaly/Szinevaltozas.html 

Megfigyelhetjük, hogy a kenyérszaporítás 
utáni párbeszéd, majd Jézus beszéde Isten 
Igéjéről és az Eucharisztiáról arra irányul, 
hogy a hallgatók fokozatosan megsejtsék 
személye titkát: Ő nagyobb Mózesnél, Ő az 
Atya által küldött Messiás. De ennek 
felismeréséhez hit kell, amely a 
„(csoda)jelből” kiindulva felismeri az isteni 
hatalommal cselekvő Isten Fiát. „Aki 
hozzám jön, nem fog éhezni, aki bennem 
hisz, sohasem szomjazik.” 
„Én vagyok az Élet Kenyere” – P. 
Szabó Ferenc elmélkedése az évközi 
18. vasárnapra 
http://www.radiovaticana.org/ung/Articolo.asp?c=610019 
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