
"Az áldozás erősít, az élet étele.”    Don Bosco 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője  
2012. augusztus 12-én, VII. évfolyam, 31. szám (182) 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VIII. 13-án, hétfőn,   

Poncián pp., Ipoly vt., Ibolya 

VIII. 14-én, kedden,   

Maximilián Kolbe vt., szerz. 

VIII. 15-én, szerdán,   

NAGYBOLDOGASSZONY 

VIII. 16-án, csütörtökön,   

Rókus hitvalló, Ábrahám 

VIII. 17-én, pénteken,   

Jácint szerz., Réka, Hetény 

VIII. 18-án, szombaton,   

Ilona császárné, Klaudia 

VIII. 19-én,  

Évközi  20. vasárnap 
Eudes János áldozp., Lajos 

pk. 

08:30 – szentmise a hívekért  

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

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise:  
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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. 

A zsidók ekkor zúgolódni kezdtek 
ellene, mivel azt mondta: ,,Én vagyok 
a kenyér, aki a mennyből szálltam alá', 
és azt mondták: ,,Nem Jézus ez, József 
fia, akinek ismerjük apját és anyját? 
Hogyan mondja most: ,,A mennyből 
szálltam alá''?' Jézus azt válaszolta 
nekik: ,,Ne zúgolódjatok egymást közt. 
Senki sem jöhet hozzám, hacsak az 
Atya, aki engem küldött, nem vonzza; 
és én feltámasztom őt az utolsó 
napon. Meg van írva a prófétáknál: 
,,Mindnyájan Isten tanítványai 
lesznek'' [Iz 54,13]. Mindaz, aki az 
Atyától hallott és tanult, hozzám jön. 
Nem mintha az Atyát látta volna 
valaki: csak az látta az Atyát, aki 
Istentől való. Bizony, bizony mondom 
nektek: Aki hisz, annak örök élete van. 
Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok 
mannát ettek a pusztában és 
meghaltak. Ez a mennyből alászállott 
kenyér, hogy aki ebből eszik, meg ne 
haljon. Én vagyok az élő kenyér, amely 
a mennyből szállt alá. Ha valaki ebből 
a kenyérből eszik, örökké él. A kenyér 
pedig, amelyet majd én adok, az én 
testem a világ életéért. 
(Jn 6, 41-51) 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Poncián, Ipoly, Ibolya, Maximilián, Rókus, Ábrahám, Jácint, Réka,  

Hetény, Ilona, Klaudia, János, Lajos.       Isten éltessen benneteket! 

NAGYBOLDOGASSZONY 
 

Augusztus 15-én Boldogságos Szűz 
Mária mennybevételét ünnepeljük. 
Már az ókeresztény korban 
megfogalmazták, az V–VI. századtól 
kezdve ünnepelték, és hittételként 
XII. Piusz pápa hirdette ki 1950-ben 
annak tanát, hogy halála után 
Mária fölvitetett a mennybe 
anélkül, hogy teste romlást látott 
volna. Magyarországon Szent István 
óta parancsolt ünnep. 1948-ig 
munkaszüneti nap volt. 

Magyar Kurir 
 

http://www.magyarkurir.hu/hirek/assumptio

-beatae-mariae-virginis-

nagyboldogasszony-uennepe 

Olvasmány: 1Kir 19,4-8; Zoltár: Zs 33 ; Szentlecke: Ef 4,30 - 5,2; Evangélium: Jn 6,41-51 
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Maximilián (Rajmund) Kolbe egy szegény 
katolikus lengyel családból származott. 
Ferenceseknél tanult, ahol a MAXIMILIÁN 
nevet kapta. 
Szerzetesként az egész világot meg akarta 
nyerni Krisztusnak és a Boldogságos Szűz 
Máriának. Ezért misszióba ment Távol-
Keletre. A Gestapo letartóztatta és 
Auschwitzba hurcolták. Egy fogolynak 
sikerült megszökni. Megtorlásként a 
parancsnok tíz bebörtönzöttet éhhalálra 
ítélt, köztük volt egy édesapa is. Amikor ezt 
Maximilián atya meghallotta, jelentkezett a 
táborparancsnoknál azzal a kéréssel, hogy 
magára vállalhassa a családapa helyett a 
halált. A parancsnok teljesítette kérését.  
Szeretetből életét adta felebarátjáért. 
1971. október 18-án VI. Pál pápa boldoggá, 
II. János Pál pápa 1982. október 17-én 
szentté avatta. 

Gabona Ferenc 

„Jézust is megkérdezik kortársai, hogy 
kicsoda ő, de a válaszát nem értik, mert 
ő nem anyakönyvi adatokat mond, 
hanem a lényeget mondja el magáról, 
mert ismeri magát, mert ismeri 
Istennel, az Atyával való kapcsolatát, 
mert ismeri Istentől, az Atyától kapott 
küldetését. A mai evangéliumban is így 
mutatkozik be: „Én vagyok az élet 
kenyere. Én vagyok a mennyből 
alászállott élő kenyér.” Kortársai 
természetesen nem értik, és az azóta 
eltelt idő alatt is kevesen értették. Ha 
könnyű lett volna megmagyarázni, 
akkor Krisztus már megtette volna. 
Mielőtt Krisztust érteni akarná valaki, 
előbb saját magát, saját emberi 
lényének lényegét kell megismernie. Az 
istenismerethez vezető út is 
önismerettel kezdődik.” 

Buzgán József 
http://www.magyarkurir.hu/hirek/2012-

augusztus-12-evkozi-19-vasarnap 
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