
"Nagy vigasz számunkra az a 
Miatyánk, amit mindennap 

elmondunk. Biztosak lehetünk, 
hogy az égben van egy Atyánk.”    

Don Bosco 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője  
2012. augusztus 26-án, VII. évfolyam, 33. szám (184) 

Évközi 21. vasárnap, Eudes János áldozp., Lajos pk. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VIII. 27-én, hétfőn,   

Mónika csdanya, Cézár hitv. 

VIII. 28-án, kedden,   

Ágoston pk., Hermina 

VIII. 29-én, szerdán,   

Keresztelő János fölvétele 

VIII. 30-án, csütörtökön,   

Félix áldp., Rózsa, Letícia 

VIII. 31-én, pénteken,   

Arisztid tudós, Bella, Erika 

IX. 1-én, szombaton,   

Egyed apát, Noémi csdanya 

IX. 2-án,  

Évközi  22. vasárnap 
Renáta, Renátusz vt. 

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. 

Amikor ezt meghallották, a 
tanítványai közül sokan azt mondták: 
,,Kemény beszéd ez! Ki hallgathatja 
ezt?' Jézus tudta magában, hogy 
tanítványai emiatt zúgolódnak, ezért 
azt mondta nekik: ,,Megbotránkoztat 
ez titeket? Hát ha majd látjátok az 
Emberfiát fölmenni oda, ahol azelőtt 
volt? A lélek az, ami éltet, a test nem 
használ semmit. Az igék, amelyeket én 
mondtam nektek, lélek és élet. De 
vannak közületek egyesek, akik nem 
hisznek.' Mert Jézus kezdettől fogva 
tudta, hogy kik azok, akik nem 
hisznek, és hogy ki fogja őt elárulni. 
Majd hozzátette: ,,Ezért mondtam 
nektek: Senki nem jöhet hozzám, 
hacsak az Atya meg nem adja neki.' 
Ettől fogva a tanítványai közül sokan 
visszahúzódtak, és már nem jártak 
vele. Jézus azért így szólt a 
tizenkettőhöz: ,,Talán ti is el akartok 
menni?' Simon Péter azt felelte: 
,,Uram, kihez mennénk? Az örök élet 
igéi nálad vannak. Mi hittünk, és 
megismertük, hogy te vagy az Isten 
Szentje.' (Jn 6,60-69) 

A következő héten névnapjukat ünneplő 

híveinket köszöntjük:  

Mónika, Cézár, Ágoston, 

Hermina, János, Félix, 

Rózsa, Letícia, Bella, 

Erika, Egyed, Noémi, 

Renáta, Renátusz. 

Isten éltessen benneteket! 

„Szent Mónika élete minta a 

családanyák számára. Elsőszülött 

fiának, Ágostonnak a kicsapongásai 

nagyon megszomorította Szent 

Mónika szívét. Kimondhatatlan 

aggódással figyelte tévelygéseit. Itt 

már szelídsége és kedvessége is 

kevésnek bizonyult, Ágoston annyira 

elmerült bűneiben. Nem maradt más 

fegyver számára, mint a soha meg 

nem szűnő imádság. Árnyékként 

követte tévelygő gyermekét. Elkísérte 

Rómába, majd Milánóba is. Itt 

megismerkedett Szent Ambrussal és 

kérte, foglalkozzon fiával. Ambrus 

keményen közbenjárt, s hatására 

Ágoston 386-ban felvette a keresztség 

szentségét. Ezzel Mónika 

megajándékozta az emberiséget az 

egyik legjelentősebb keresztény 

gondolkodóval és egyháztanítóval. 

Mónika ezzel teljessé tette az életét. 

Fiának megvallotta: "Egyetlenegy 

dolog miatt kívántam a földön időzni, 

hogy katolikus kereszténynek 

lássalak, mielőtt meghalok.  

Olvasmány: Józs 24,1-2a.15-17.18b; Zoltár: Zs 33 ; Szentlecke: Ef 5,21-32; Evangélium: Jn 6,60-69 
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 A körülmények, a tanítványok viselkedése, 
Péter szavai minket is segítenek abban, 
hogy a mai nehézségekben megtaláljuk a 
helyes választ. A közömbösség, a Jézus 
személyét körülvevő érdektelenség ma is 
elsősorban annak szól, amit ő jelent ki 
magáról, amivel ő akarja megajándékozni 
az emberiséget. Nem hisszük igazán, hogy 
tanítása a legértékesebb szellemi táplálék 
számunkra, nem hiszünk igazán 
szeretetében, amely olyan határtalan, hogy 
életét áldozta fel értünk és lelki 
táplálékként adja magát nekünk. És ez az 
örök élet eledele. A mai közömbös 
környezet, a sok ember, akinek Jézus 
semmit nem jelent, minket is arra szólít, 
hogy válaszoljunk: Uram, hová mehetnénk 
tőled? Neked örök életet adó igéid vannak. 
Azonban ezt a döntést jobban kifejezésre 
kell juttatnunk életünkben Igyekeznünk kell 
olyan életformát, életstílust kialakítanunk, 
amely jobban kifejezésre juttatja, hogy mi 
Jézushoz tartozunk, őt követjük. Ennek a 
tanúságtételnek nem elég az egyes 
híveknél megmutatkoznia, hanem a hívő 
közösségnek is ilyen arculattal kell 
megjelennie a világ előtt. Ennek 
kialakításáért mindnyájan felelősek 
vagyunk, de természetesen, akiknek erre 
több a lehetőségük, nagyobb felelősséggel 
is tartoznak ezért. A fiatalok vallásos 
nevelésében is fontos ez a közösségi 
tanúságtétel, amelyet Jézus örök életet adó 
szavai alakítanak. 

Forrás: Dr. Benyik György 2003 
http://www.katolikusradio.hu/?m_id=1&m_op=gview&id=58

0&date=2012-08-

26&szin=zold&sessid=Kjc3OTg1NDM5MTM0NTkxNzU2Mz

Y4Njk1Njcy 

Az Úr sokkal többet adott: megérhettem, 

hogy lemondtál a földi boldogságról, s 

most szolgái közt láthatlak."” 

Kiss Tamás 
http://www.hitvallas.hu/regi/hitv0605/hitv060511.html 
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