
Jézus mondásai az ő földi működésének 
idejére vonatkoznak, továbbá arra az 
időszakra, amikor a Szentlélek által lesz 
Isten jelen a világban. A krisztusi tűz 
megtisztulást, megújulást hozhat az 
emberek számára. Erre a tűzre 
napjainkban nagy szüksége van a 
világnak és az Egyháznak. Igen, egyházi 
közösségünk is megújulásra szorul. A 
most tartó hit éve kiváló alkalom erre, 
de a megújulást magamon érdemes 
kezdeni. Ha engem már megtisztított 
Krisztus tüze, akkor annak életet újító 
hatása tovább árad a közösség és annak 
tagjai felé. 
A hitet, hitemet nem élhetem meg a 
világtól és az emberektől elszigetelten. 
Ennek nagyon egyszerűen az az oka, 
hogy a valódi hit cselekvésre ösztönöz, 
az embertársak felé gyakorolt 
jócselekedetekre. A másik oka pedig az, 
hogy a hit közösséget teremt. 
Közösséget Istennel és közösséget a 
felebaráttal. Az Egyház, mint közösség, 
azokat az embereket fogja össze, 
akiknek közös kincse a hit. 
Horváth István Sándor 

 
http://www.magyarkurir.hu/hirek/2013-

augusztus-18-evkozi-20-vasarnap 

„Amíg valaki tiszta, élő hite, szilárd reménye és tevékeny szeretet van.” 
Don Bosco 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 

2013. augusztus 18-Án, VIII. évfolyam, 31. szám (232) 

Évközi 20. vasárnap, Ilona császárné, Klaudia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VIII. 18-án,  

Évközi 20. vasárnap 
Ilona császárné, Klaudia 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise: ONÓDI MARGITÉRT én.m. 

VIII. 19-én, hétfőn,   

Eudes János áldp., Lajos pk 

VIII. 20-án, kedden,  Kenyérszentelés és alkalmi műsor a templomban a muzslyai 

Petőfi Sándor MME szervezésében. 

Szent István király, Stefánia 

VIII. 21-én, szerdán,   

X.Piusz pp., Grácia, Sámuel 

VIII. 22-én, csütörtökön,  JOVANOV PIROSKÁÉRT én.m.  

Egek Királynője, Boglárka 

VIII. 23-án, pénteken,   

Limai Róza sz., Szidónia 

VIII. 24-én, szombaton, HORVÁTH JENŐÉRT én.m. 

Bertalan ap., Aliz, Detre 

VIII. 25-én,  

Évközi 21. vasárnap 
Lajos fr. kir., Kalazanci 

József 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise: A JÓ HALÁL KEGYELMÉÉRT 
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Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak 

a földre; s mennyire szeretném, ha 

már fellobbanna! Keresztséggel 

kell megkeresztelkednem, és 

mennyire vágyom utána, amíg be 

nem teljesedik! Azt gondoljátok 

talán: azért jöttem, hogy békét 

hozzak a földre? Mondom nektek: 

nem, hanem széthúzást. Mert 

mostantól fogva ha öten lesznek 

egy házban, meghasonlanak, 

hárman kettő ellen, és ketten három 

ellen. Meghasonlik az apa a fiával 

és a fiú az apjával; az anya a 

lányával és a lány az anyjával; az 

anyós a menyével és a meny az 

anyósával' [Mik 7,6]. (Lk 12,49-53) 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

János,  Lajos, István, Stefánia, Piuszt, Grácia, Sámuel, 

Boglárka, Róza, Szidónia, Bertalan, Aliz, Detre.                          

            Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Jer 38,4-6.8-10; Zoltár: Zs 39; Szentlecke: Zsid 12,1-4; Evangélium: Lk 12,49-53 
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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 

vissza tükrözödik, 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/szent133.html) 
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