
Másnap elővett két dénárt, odaadta a 

fogadósnak, és ezt mondta: ,,Viseld 

gondját neki, és ha többet költenél, 

amikor visszatérek, megadom neked.'' 

,,Mit gondolsz, e három közül melyik 

volt felebarátja annak, aki a rablók 

kezébe került?'  

Az így felelt:  

,,Az, aki irgal- 

masságot csele- 

kedett vele.'  

Jézus erre azt 

 mondta neki:  

,,Menj, és  

te is hasonló- 

képpen cselekedjél!'  
Lk 10,25-37 

„Ne találj kibúvót hibáid alól, inkább javulj meg.”   Don Bosco 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 

2013. július 14-én, VIII. évfolyam, 26. szám (227) 

Évközi 15. vasárnap, Lellisi Kamill p., Zalán, Őrs 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VII. 14-én,  

Évközi 15. vasárnap 
Lellisi Kamill p., Zalán, 

Őrs 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise 

VII. 15-én, hétfőn,  Bonaventúra pk egyháztan. 

VII. 16-án, kedden,  Kármel-hegyi Boldogasszony 

VII. 17-én, szerdán,  RAJBER JÁNOSÉRT én.m. 

Sarolta vt., András, Benedek 

VI. 18-án, csütörtökön,  FARKAS VERONIKÁÉRT én.m. 

Hedvig kirné, Frigyes vt. pk 

VII. 19-én, pénteken,  SZÁVIÓ templ. (17:00): SZALAI ISTVÁNÉRT én. évf. m. 

Arany, Aurea, Emília 

VII. 20-án, szombaton, Illés próf., Margaréta vt. sz. 

VII. 21-én,  

Évközi 16. vasárnap 
Brindisi Lőrinc egyht., 

Dániel próf. 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise 
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Ekkor fölállt egy törvénytudó, hogy 

próbára tegye, és így szólt: ,,Mester! 

Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök 

életet?' Ő ezt válaszolta neki: ,,Mi van 

írva a törvényben? Hogyan olvasod?' 

Az így felelt: ,,Szeresd Uradat, 

Istenedet teljes szívedből és teljes 

lelkedből, minden erődből és egész 

elmédből [MTörv 6,5]; felebarátodat 

pedig, mint önmagadat' [Lev 19,18]. 

Erre ő így szólt: ,,Helyesen feleltél! 

Tedd ezt, és élni fogsz.' De az igazolni 

akarta magát, ezért megkérdezte 

Jézust: ,,De ki az én felebarátom?' 

Jézus akkor így kezdett beszélni: ,,Egy 

ember Jeruzsálemből Jerikóba ment, 

és rablók kezébe került. Azok 

kifosztották, véresre verték, majd 

félholtan otthagyták és eltávoztak. 

Történetesen egy pap ment azon az 

úton lefelé; látta, de továbbment. 

Hasonlóképpen egy levita is, amikor 

ahhoz a helyhez ért és látta őt, elment 

mellette. Egy szamariainak is arra vitt 

az útja. Odament, és amikor meglátta, 

megkönyörült rajta. Odalépett hozzá, 

olajat és bort öntött a sebeire, és 

bekötözte; azután föltette teherhordó 

állatára, elvitte egy fogadóba és 

ápolta.  

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Kamill, Zalán, Őrs, Bonaventúr, Sarolta, András, Benedek,  

Hedvig, Frigyes, Arany, Aurea, Emília, Illés,  

Margaréta, Lőrinc, Dániel.    Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: MTörv 30,10-14; Zoltár: Zs 68,14-37; Szentlecke: Kol 1,15-20; Evangélium: Lk 10,25-37 
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Plébániánkon befejeződött a  
NYÁRI ORATÓRIUM. Az idén 130 
hittanos vett részt a nyolc napig 
tartó rendezvényen. Stojan atyának 
21 animátor segített a 
szervezésben és a program 
megvalósításában. 

Urunk, Jézus Krisztus! Ma te fordulsz 
hozzánk, s te kérdezel minket: Hol 
vannak az irgalmas szamaritánusok? Ki 
az irgalmas szamaritánus? Ki vállalja 

mások irgalmas szolgálatát? 
Mindenfelé látjuk a sok rászorulót és 
szegényt, akik a mi segítségünkre 
várnak. Nem gondoljuk, hogy nem 
tudunk segíteni vagy hogy a mi 
segítségünk keveset ér. Segíts, hogy 
ne menjünk el szó nélkül 

embertársaink mellett, hanem a 
konkrét helyzetekben igazi segítséget 
adjunk. Hisszük, hogy minden 
jócselekedet, amit másoknak teszünk, 
neked, a mi Urunknak tesszük. Hiszek, 
Uram, erősítsd bennünk a hitet! 
Horváth István Sándor 
http://www.magyarkurir.hu/hirek/2013-julius-14-

evkozi-15-vasarnap 

A történet tanulságaként hangsúlyoznunk 
kell, hogy a keresztény ember számára a 
hit nem szakadhat el az életétől, a 
cselekedeteitől. A Hit évében gyakran 
emlegetjük, s remélhetőleg a 
későbbiekben sem feledkezünk meg 
arról, hogy a hitből, ha az valóban élő, 
jócselekedetek, az embertársaink iránt 
tanúsított tettek fakadnak. A szeretet 
gyakorlása erősebb tanúságtételnek 
tűnik, mint sok esetben a szóbeli 
igehirdetés. A szeretet tetteit látva 

többekben ébred fel a Krisztus-követés 
vágya, mintha csak hallanának 
Krisztusról.  
Horváth István Sándor 
http://www.magyarkurir.hu/hirek/2013-julius-14-

evkozi-15-vasarnap 
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