
„Az áldozás erősít, az élet étele.” Don Bosco 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 

2014. június 22-én, IX. évfolyam, 25. szám (276) 

Évközi 12. vasárnap, Mórus Tamás vt., Fis. János 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VI. 22-én,  

Évközi 12. vasárnap 
Mórus Tamás vt., Fis. 

János 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t.: JUHÁSZ 

MIHÁLYÉRT és JUHÁSZ GYÖRGYÉRT én.m. 

18:30 – esti szentmise: KÁTAI ZOLTÁNÉRT én.m. 

VI. 23-án, hétfőn,  Cafasso József p., Zoltán 

VI. 24-én, kedden,  Domonkos Szávió t.: FODOR ZOLTÁNÉRT én.m. 

Keresztelő János születése 

VI. 25-én, szerdán,  Vilmos apát, Viola, Dorottya 

VI. 26-án, csütörtökön,  Alex. Cirill pk., Virgilius vt. pk. 

VI. 27-én, pénteken,  Jézus Szíve – László király 

VI. 28-án, szombaton, TAKÁCS JÓZSEFÉRT én.m. 

Mária Szíve – Iréneusz vt. pk. 

VI. 29-én,  

Évközi 13. vasárnap 
Péter és Pál apostolok 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

18:00 – esti szentmise: A JÓ HALÁL KEGYELMÉÉRT 
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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: KalapisStojan SDB, szerkesztő: dipl. ing. Gabona Ferenc. 

Én vagyok az élő kenyér, amely a 
mennyből szállt alá. Ha valaki 
ebből a kenyérből eszik, örökké 
él. A kenyér pedig, amelyet majd 
én adok, az én testem a világ 
életéért. Vitatkozni kezdtek erre 
a zsidók egymás közt, és ezt 
kérdezték: ,,Hogyan adhatja ez 
testét eledelül nekünk?'' Jézus 
azt felelte nekik: ,,Bizony, bizony 
mondom nektek: Ha nem eszitek 
az Emberfia testét, és nem 
isszátok az ő vérét, nem lesz élet 
tibennetek. De aki eszi az én 
testemet, és issza az én véremet, 
annak örök élete van, és én 
feltámasztom őt az utolsó napon. 
Mert az én testem valóságos étel, 
és az én vérem valóságos ital. Aki 
eszi az én testemet, és issza az én 
véremet, az bennem marad, és én 
őbenne. Amint engem küldött az 
élő Atya, és én az Atya által élek, 
úgy aki engem eszik, az is általam 
él. Ez az a kenyér, amely az égből 
szállt alá. Nem olyan, mint amit 
az atyák ettek és meghaltak; aki 
ezt a kenyeret eszi, örökké élni 
fog. Jn 6,51-58 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

József, Zoltán, János, Vilmos, Dorottya, Cirill, Virgilius, László,  

Iréneusz, Péter, Pál.                       Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: MTörv 8,2-3.14b-16a; Zsoltár: Zsolt 147; Szentlecke: 1Kor 10,16-17; Evangélium: Jn 6,51-58 
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Eucharisztiáról 
Az Eucharisztiában (Oltáriszentségben) 
Anyaszentegyházunk hite szerint 
egyértelmű, hogy Jézus valóságosan 
jelen van – az Ő ígéretének 
megfelelően. Ez a jelenlét időnként 
csodákkal igazolódik, de általában és 
jellemzően hit kérdése, mivel egyes 
teljesen egyedi esetektől eltekintve 
érzékszerveinkkel csak az ostyát és a 
bort láthatjuk és ízlelhetjük. Mégis 
hitünk alapja, hogy Jézus Krisztus – a 
pap átváltoztató szavait követően – 
valóságosan megjelenik, bele lényegül 
az anyagba. 
Mivel hitünk alapja, hogy Jézus Krisztus 
jelen van az Oltáriszentségben, ezért – 
különösen az utóbbi évszázadokban – 
kialakult az a szokás, hogy elidőzzünk a 
templom csendjében a Tabernákulum 
előtt és beszélgessünk imádságunkban 
az Oltáriszentségben ott tartózkodó 
Megváltónkkal. 
http://www.ek2013.hu/eucharisztiarol 

Péter és Pál apostolok 
A hagyomány szerint Péter és Pál 
apostol különböző években, de 
ugyanazon a napon, június 29-én 
szenvedett vértanúhalált Rómában, 
Krisztus után 67-ben Pétert keresztre 
feszítették, kérésére fejjel lefelé; Pált 
lefejezték. Az üldözések idején 
mindkettejük ereklyéit a Szent 
Sebestyén katakombába 
menekítették. A két apostol sírja fölé 
épült a vatikáni Szent Péter-bazilika 
és a falakon kívüli Szent Pál-bazilika 
– szerepel a Katolikus Lexikonban. 
http://www.magyarkurir.hu/hirek/peter-

es-pal-apostol-uennepe 

PLÉBÁNIANAP 
A REMÉNY ÉVÉBEN 

vasárnap, 

2014. június 29-én, 15:00 órától 
„Ti vagytok a föld sója, ... ti vagytok a 

világ világossága.” 
Csupán az a közösség virágzó, amelyet jó emberek 
példája, áldozatvállalása tesz értékessé, mert csak 

azok viszik tovább a keresztény élet értékeket, akik 
élik azt - fényt, meleget árasztanak környezetükre. 

Program: 
 

15:00 ÉLŐ RÓZSAFŰZÉR 
15:45  - FILM: A TALÁLKOZÁS  
- BIBLIA ÓRA 
- HÁZASTÁRSAKNAK ELŐADÁS 
- NAGYSZÜLŐKNEK ELŐADÁS 
- GYEREKEK, IFJÚSÁG – ORATÓRIUM 
18:00 SZENTMISE 
 

Kedden, június 24-én Écskán 

BÚCSÚI SZENTMISE 10:00. 

mailto:gabona.f@gmail.com

