
"Keresztény testvérem! 
Hathatós  eszköz a kísértés 

legyőzésére a jóban való 
kitartásra: járulj gyakran 

szentáldozáshoz.”    
Don Bosco 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője  
2012. augusztus 19-én, VII. évfolyam, 32. szám (183) 

Évközi 20. vasárnap, Eudes János áldozp., Lajos pk. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VIII. 20-án, hétfőn,  SZENT ISTVÁN KIRÁLY TISZTELETÉRE én.m. 

Szent István király, Stefánia 

VIII. 21-én, kedden,  JÓ SZÁNDÉKRA én.m. 

X.Piusz pp, Grácia, Sámuel 

VIII. 22-én, szerdán,  RICE ISTVÁNÉRT és MÁRIÁÉRT én.m. 

Egek Királynője, Boglárka 

VIII. 23-án, csütörtökön,  SZŰZ MÁRIA TISZTELETÉRE én.m. 

Límai Róza sz., Szidónia 

VIII. 24-én, pénteken,  Bertalan ap., Aliz, Detre 

VIII. 25-én, szombaton,  16:30 (Domonkos temp.) DOBÓ MÁRIÁÉRT cs.m. 

Lajos francia kir., Kalazanci József 

VIII. 26-án,  

Évközi  21. vasárnap 
Zefír pp., Natália assz., Izsó 

08:30 – szentmise a hívekért  

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

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise:  

                          A JÓ HALÁL KEGYELMÉÉRT cs.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. 

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. Vitatkozni 
kezdtek erre a zsidók egymás közt, és 
ezt kérdezték: ,,Hogyan adhatja ez 
testét eledelül nekünk?' Jézus azt 
felelte nekik: ,,Bizony, bizony 
mondom nektek: Ha nem eszitek az 
Emberfia testét, és nem isszátok az ő 
vérét, nem lesz élet tibennetek. De aki 
eszi az én testemet, és issza az én 
véremet, annak örök élete van, és én 
feltámasztom őt az utolsó napon. 
Mert az én testem valóságos étel, és 
az én vérem valóságos ital. Aki eszi az 
én testemet, és issza az én véremet, 
az bennem marad, és én őbenne. 
Amint engem küldött az élő Atya, és 
én az Atya által élek, úgy aki engem 
eszik, az is általam él. Ez az a kenyér, 
amely az égből szállt alá. Nem olyan, 
mint amit az atyák ettek és 
meghaltak; aki ezt a kenyeret eszi, 
örökké élni fog.   (Jn 6,51-58) 

A következő héten névnapjukat ünneplő 

híveinket köszöntjük:  

István, Stefánia, Piusz, Grácia, 

Sámuel, Boglárka, Róza,  

Szidónia, Bertalan, Aliz, 

Detre, Lajos, József, Zefír, 

Natália, Izsó. 

Isten éltessen benneteket! 

SZENT ISTVÁN KIRÁLY 
Mint uralkodó tudatában volt Isten előtti 
felelősségének. Ragyogó példája volt 
ennek, hogy Szent István templomában 
hivatalát évente letette, annak jeléül, hogy 
csak kölcsön kapta Istentől, és annak 
bizonyságára, hogy hatalmát Istennek 
áldozza. Lelki arculata abban a 
,,fejedelemtükörben'' is visszatükrözödik, 
amelyet fiának hagyott hátra latin nyelven. 
Talán nem ő maga írta, de mindenesetre az 
ő közelében, politikai s erkölcsi elvei 
értelmében szerkesztették. Az akkori 
Magyarországon mindenképpen a 
legjelentősebb irodalmi alkotás. Ezekben az 
Intelmekben (Admonitiones) többek között 
a következő uralkodói szabályok találhatók: 
,,Uralkodjál szelíden, alázattal, békésen 
harag és gyűlölködés nélkül! A király 
koronájának legszebb ékszerei a jótettek; 
azért illő, hogy a király igazságossággal és 
irgalmassággal, valamint a többi keresztény 
erénnyel ékeskedjék. Minden nép saját 
törvényei szerint él; add meg az országnak a 
szabadságot, hogy aszerint éljen!'' 
http://www.katolikus.hu/szentek/0820.html 

Olvasmány: Péld 9,1-6; Zoltár: Zs 33 ; Szentlecke: Ef 5,15 - 20; Evangélium: Jn 6,51-58 
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 Az Eucharisztiáról szóló egész 
katolikus hit, az egész eucharisztia-
tan, az Úr Jézusnak három rövidke 
mondatán épül. Ez a három mondat: 
,,Ez az én testem'', ,,ez az én vérem'', 
és ,,ezt cselekedjétek az én 
emlékezetemre''. Ez a három mondat 
egy egységbe olvad össze, és forrása 
mindannak, amit az Oltáriszentségrôl 
tanít a katolikus Egyház. És mit tanít? 
Valami egészen páratlan, egészen 
fölfoghatatlan, egészen megrendítô 
fönséges dolgot. ,,Ez az én testem'', 
,,ez az én vérem''. A kenyér és bor 
külsô megjelenési formája, íze, illata, 
alakja, súlya, szóval a kenyér és bor 
színei megmaradtak, de nem maradt 
meg a kenyér lényege: átváltozott 
Krisztus testévé és vérévé. És hogy ez 
ne csak egyszer történt légyen, az 
utolsó vacsorán, errôl intézkedik az 
Úr parancsa: ,,Ezt cselekedjétek az én 
emlékezetemre''. 

Forrás: Kiss Ulrich SJ 
http://www.katolikusradio.hu/?m_id=1&m_op=gview
&id=644&date=2012-08-
19&szin=zold&sessid=Kjk3MjU5MDAzMTM0NTMyOT
U5NTkxMzQ0MTU2 

Egek királynéja, Jézusnak szent anyja, Ó 

segíts mirajtunk, kik hozzád sóhajtunk, 

Mária segíts! 
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