
"Aki nem él békében Istennel, magával, az mással sincsen békében.”   
Don Bosco 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője  

2012. szeptember 16-án, VII. évfolyam, 36. szám (187) 

Évközi 24. vasárnap, Kornél pp és Ciprián pk vtk. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IX. 17-én, hétfőn,  CSORDÁS ILLÉSÉRT és IRÉNÉRT én.m. 

Bellarmin Róbert pk egyhtan 

IX. 18-án, kedden,   

Kupert József szerz., Diána 

IX. 19-én, szerdán,   

Januáriusz vt. pk, Szabolcs 

IX. 20-án, csütörtökön,   

Koreai vtk, Friderika 

IX. 21-én, pénteken,  ifj. MÁRI MIHÁLYÉRT és id. MÁRI MIHÁLYÉRT én.m. 

Máté apostol és ev., Jónás 

IX. 22-én, szombaton,  TIGLER FILIPÉRT cs.m. 

Móric vt., Villanovai Tamás 

IX. 23-én,  

Évközi  25. vasárnap 
Linusz pp., P. Pio atya, 

Tekla 

08:30 – szentmise a hívekért  

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

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise: DOBÓ ROZÁLIÁÉRT 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. 

Jézus ezután elment tanítványaival 
Fülöp Cézáreájának falvaiba. Az 
úton megkérdezte tanítványait: 
,,Kinek tartanak engem az 
emberek?' Ők azt felelték neki: 
,,Keresztelő Jánosnak, mások 
Illésnek, mások pedig egynek a 
próféták közül.' Erre megkérdezte 
őket: ,,És ti kinek tartotok engem?' 
Péter felelt neki: ,,Te vagy a 
Krisztus.' Ő ekkor a lelkükre 
kötötte, hogy ezt senkinek se 
mondják el róla. Ezután elkezdte 
őket tanítani arra, hogy az 
Emberfiának sokat kell szenvednie. 
El kell, hogy vessék a vének, a 
főpapok és az írástudók, meg kell, 
hogy öljék, és három nap múlva föl 
kell támadnia. Egész nyíltan 
mondta el nekik ezt a dolgot. Ekkor 
Péter félrehívta őt és kezdte 
lebeszélni. De ő megfordult, a 
tanítványaira tekintett, és 
megdorgálta Pétert ezekkel a 
szavakkal: ,,Távozz előlem, Sátán! 
Mert nem az Isten dolgaival 
törődsz, hanem az emberekével.' 

A következő héten névnapjukat ünneplő 

híveinket köszöntjük:  

Róbert, József, Diána, Szabolcs 

Friderika, Mátő Jónás, Móric, 

Tamás, Pio, Tekla.. 

Isten éltessen benneteket! 

MÁTÉ APOSTOL ÉS EVANGÉLISTA 

Jézus meghívása sokféle embert 
sokféle helyzetben ért. Egy 
azonban azonos volt, követték a 
hívást. Meghallom-e Jézus 
hívószavát? Kész vagyok-e követni, 
nyomába szegődni, élni azt a 
hivatást, amelyet nekem adott? 

Szent Máté apostol, evangélista 
meghívása sokakat megihletett már. 
Caravaggio festményén Lévi a vámos 
hitetlenkedve magára mutat: Mintha 
csak azt mondaná: tudod, kivel állsz 
szemben? Engem, bűnös embert hívsz? 
Jézus nagy ajándékot bízott rá, hiszen 
apostolaira alapította Egyházát. Miden 
megkereszteltnek sajátos hivatást, 
ajándékot adott. Jézus jól tudja, hogy 
mit tesz. Ismeri bűneinket, 
képességeinket és kegyelmének erejét. 
Azon is jó elgondolkodnunk, hogy Máté 
gondolkodás nélkül követte az Úr 
hívását. (Adoremusz 2004) 
http://www.plebania.net/dolgozoszoba/?op=

szentkeres&nev=145 

 

Olvasmány: Iz 50,5-9a; Zoltár: Zs 114 ; Szentlecke: Jak 2,14-18; Evangélium: Mk 8, 27-35 
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Azután magához hívta a tömeget a 
tanítványaival együtt, és azt mondta 
nekik: ,,Aki utánam akar jönni, 
tagadja meg önmagát, vegye föl 
keresztjét és kövessen engem. Mert 
aki meg akarja menteni életét, 
elveszíti azt, aki pedig elveszíti életét 
énértem és az evangéliumért, 
megmenti azt. (Mk 8,27-35) 

Szentségre várva. 
Jézus az asztalának és útjának 
(keresztútjának) közösségébe hív 
bennünket. Csak a Szentség és a 
kereszt követője tudja, ki Ő; s minél 
tovább jár Vele, annál inkább csak 
egyetlen nagy gondja és kérése van: 
Engedd, hogy örökre Veled 
maradhassak. 
http://www.katolikusradio.hu/?m_id=1&m_op=gview&

id=584&date=2009-09-
13&szin=zold&sessid=KjcwODQ3NDA4MTM0Nzc3N

DYyMDc1ODExNjcx 

Padre Pio a legcsekélyebb 
hanyagságot sem tűri el az 

Eucharistiát megillető tiszteletben. 
Az "éppen csak" módon végzett 
térdhajlítások, az olyanféle gyors 
"látogatások, melyek tisztelik a 
szenteket és megfeledkeznek a 
Királyról", a tabernákulum előtti 

kevésbé korrekt magatartás: 
mindez az ő szemében súlyos 

sérelmet jelent a valláserkölcsre, de 
az "isteni foglyot" megillető 

szeretetre nézve is. 
http://www.kpi.hu/pio_atya_gondolatai.html 
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