
"Csak a vallásnak van meg az ereje, hogy elkezdje a nevelés nagy 

munkáját.”   Don Bosco 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője  
2012. szeptember 2-án, VII. évfolyam, 34. szám (185) 

Évközi 22. vasárnap, Eudes János áldozp., Lajos pk. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IX. 3-án, hétfőn,   

Nagy Gergely pp egyhtan. 

IX. 4-én, kedden,   

Palermói Rozália sz., Ida 

IX. 5-én, szerdán,   

Lőrinc pk, Kalkutai Teréz anya 

IX. 6-án, csütörtökön,   

Beáta vt. sz., Zakariás 

IX. 7-én, pénteken,   

Kassai vértanúk, Regina 

IX. 8-án, szombaton,   

Kisboldogasszony 

IX. 9-én,  

Évközi  23. vasárnap 
Klavér Péter hittérítő 

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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Ekkor köréje gyülekeztek a 

farizeusok, és néhány írástudó, aki 

Jeruzsálemből jött. Ezek azt látva, 

hogy tanítványai közül egyesek 

közönséges, azaz mosdatlan kézzel 

esznek kenyeret, morgolódtak. Mert a 

farizeusok és általában a zsidók, 

hacsak kezüket gyakran nem mossák, 

nem esznek, követve a régiek 

hagyományait. Ha a piacról jönnek, 

nem esznek, amíg meg nem fürdenek; 

és sok egyéb dolog van, amit 

hagyományaik szerint meg kell 

tartaniuk: a poharak és korsók, a 

rézedények és ágyak mosását. 

Megkérdezték tehát őt a farizeusok és 

írástudók: ,,Miért nem élnek 

tanítványaid a régiek hagyománya 

szerint, miért esznek kenyeret 

közönséges kézzel?' Ő ezt felelte 

nekik: ,,Helyesen jövendölt rólatok 

Izajás, képmutatók, amint írva van: 

,,Ez a nép ajkával tisztel engem, de a 

szíve távol van tőlem. Pedig hiába 

tisztelnek, ha emberi tudományt és 

parancsokat tanítanak'' [Iz 29,13]. 

Mert Isten parancsát elhagyva az 

emberek hagyományait tartjátok, a 

korsók és poharak mosását, és sok 

egyéb ezekhez hasonló dolgot 

cselekedtek.' Ezután ismét magához 

hívta a tömeget, és azt mondta nekik: 

A következő héten névnapjukat ünneplő 

híveinket köszöntjük:  

Gergely, Rozália, Lőrinc, Teréz, 

Beáta, Zakariás, Regina, Péter. 

Isten éltessen benneteket! 

Kisboldogasszony 
A születésnap mindig a hála és a 

köszönet ünnepe. Az ünneplő 

hozzátartozók hálát adnak az 

ünnepeltért. Az ünnepelt hálát ad 

élete kegyelmi ajándékaiért. A 

keresztény család ma a Szűzanya 

születésnapját üli.  Hálát adunk 

Istennek azért, hogy Máriában 

ilyen nagy ajándékot kapott az 

emberiség. 

Ma a Szűzanyát ünnepelve, az ő 

születése napján kérjük anyai 

közbenjáró segítségét, hogy élni 

tudjunk az Isten által felkínált 

kegyelmi lehetőségekkel és 

megerősödve az iránta való 

szeretetben, keresztény életünk 

tanúságtévő legyen környezetünk 

számára. 
http://frh.theol.u-

szeged.hu/mihaly/kisboldog_2007.htm 
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,,Hallgassatok rám mindnyájan és 

értsétek meg: Semmi, ami kívülről 

megy be az emberbe, nem teheti őt 

tisztátalanná, hanem ami az emberből 

kijön, az szennyezi be az embert. Mert 

belülről, az emberek szívéből erednek a 

gonosz gondolatok, paráznaságok, 

lopások, gyilkosságok, házasság-törések, 

kapzsiság, gonoszság és csalárdság, 

kicsapongások, irigység, káromkodás, 

kevélység és esztelenség. Mindez a rossz 

belülről származik, és beszennyezi az 

embert.' (Mk 7,1-8.14-15.21-23) 

Vallásos életünkben minden embert - 
beleértve engem és titeket is - fenyeget az, 
hogy jámboran imádkozónak mutatkozunk 
mindaddig, amíg a templomban vagyunk, s 
aztán élünk úgy mint bármely más ember. 
Ezáltal hamis vallásosságommal 
megtévesztem és lejáratom a hittől távol 
álló embereket. A kívülállók úgyis rövid időn 
belül rájönnek, hogy a viselkedés nincs 
harmóniában a belsővel. Vagyis "vizet 
prédikál és bort iszik" az ilyen egy közismert 
szólásmondással élve. 
http://www.katolikusradio.hu/?m_id=1&m_op=gview&id=581&date=201

2-09-

02&szin=zold&sessid=KjEzODY1NDcyMTM0NjUwMjczNDcyMzAxO

DM%3D 

TANÉVKEZDÉSRE 
Ma is van jó föld, termékeny talaj 
körülöttünk és bennünk. Merjük befogadni 
az örömhírt, hogy Isten szeret bennünket, 
a bátorítást, hogy a történelem Isten 
kezében van, és azt onnan senki ki nem 
ragadhatja, a felismerést, hogy a 
Szentlélek ereje ma is ezrek szívét indítja 
bűnbánatra, hogy az isteni Magvető ma is 
rendületlenül hinti a magot. Ha ezt 
megértettük, akkor egyszer csak az is 
világossá válik előttünk, hogy nekünk is 
magvetőkké kell lennünk, azaz tovább kell 
hintenünk magunk körül azt a jóságot, 
szeretetet, megbocsátást, világosságot és 
bátorítást, amit mi magunk 
megtapasztaltunk hitünkben, szentségi 
életünkben, Isten ajándékaiban. 

Szentmártoni Mihály SJ 
http://ujember.katolikus.hu/Archivum/2001.10.07/1001.html 

 

mailto:gabona.f@gmail.com
http://frh.theol.u-szeged.hu/mihaly/kisboldog_2007.htm
http://frh.theol.u-szeged.hu/mihaly/kisboldog_2007.htm
http://www.katolikusradio.hu/?m_id=1&m_op=gview&id=581&date=2012-09-02&szin=zold&sessid=KjEzODY1NDcyMTM0NjUwMjczNDcyMzAxODM%3D
http://www.katolikusradio.hu/?m_id=1&m_op=gview&id=581&date=2012-09-02&szin=zold&sessid=KjEzODY1NDcyMTM0NjUwMjczNDcyMzAxODM%3D
http://www.katolikusradio.hu/?m_id=1&m_op=gview&id=581&date=2012-09-02&szin=zold&sessid=KjEzODY1NDcyMTM0NjUwMjczNDcyMzAxODM%3D
http://www.katolikusradio.hu/?m_id=1&m_op=gview&id=581&date=2012-09-02&szin=zold&sessid=KjEzODY1NDcyMTM0NjUwMjczNDcyMzAxODM%3D
http://ujember.katolikus.hu/Archivum/2001.10.07/1001.html

	MTörv_4,1-2.6-8
	Zs_77,3-54
	Jak_1,17-18.21b-22.27
	Mk_7,1-8.14-15.21-23

