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

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 

2014. június 29-én, IX. évfolyam, 26. szám (277) 

Évközi 13. vasárnap, Péter és Pál apostolok 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 

VI. 30-án, hétfőn,  EGY GYERMEK FÜLGYÓGYULÁSÁÉRT A 

MEĐUGORJEI SZŰZ ANYA SEGÍTSÉGÉRE én.m. 

Róma első vértanúi, Paulina 

VII. 1-én, kedden,  Olivér pk, Tihamér, Áron pk 

VII. 2-án, szerdán,  Sarlós Boldogasszony, Ottó pk 

VII. 3-án, csütörtökön,  POLYÁK PÁLÉRT én.m. 

Tamás apostol, Kornél 

VII. 4-én, pénteken,  

ELSŐ PÉNTEK 

JÉZUS SZENT SZÍVE TISZTELETÉRE én.m. 

Portugáliai Izabella özv., Berta 

VII. 5-én, szombaton, 
ELSŐ SZOMBAT 

SZŰZ MÁRIA SZENT SZÍVE TISZTELETÉRE AZ ÉLŐ 

ÉS ELHUNYT RFT én.m. 

Cirill szerz. és Metód pk, E. vsz. 

VII. 6-án,  

Évközi 14. vasárnap 
Goretti Mária vt. szűz 

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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A kiadásért felel: KalapisStojan SDB, szerkesztő: dipl. ing. Gabona Ferenc. 

Amikor Jézus Fülöp 
Cézáreájának vidékére ment, 
megkérdezte tanítványait: 
,,Kinek tartják az emberek az 
Emberfiát?'' Ők ezt felelték: 
,,Egyesek Keresztelő Jánosnak, 
mások Illésnek, mások meg 
Jeremiásnak, vagy egynek a 
próféták közül.'' Erre 
megkérdezte őket: ,,És ti kinek 
tartotok engem?'' Simon Péter 
válaszolt: ,,Te vagy a Krisztus, az 
élő Isten Fia.'' Jézus azt felelte 
neki: ,,Boldog vagy, Simon, Jónás 
fia! Mert nem a test és vér 
nyilatkoztatta ki ezt neked, 
hanem az én Atyám, aki a 
mennyekben van. És mondom 
neked: Te Péter vagy, és én erre 
a kősziklára fogom építeni 
egyházamat, s az alvilág kapui 
nem vesznek erőt rajta. Neked 
adom a mennyek országának 
kulcsait. Amit megkötsz a földön, 
meg lesz kötve a mennyekben is, 
és amit feloldasz a földön, föl lesz 
oldva a mennyekben is.''  
Mt 16,13-19 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Paulina, Olivér, Tihamér, Áron, Ottó, Tamás, Kornél, Izabella,  

Berta, Cirill, Metód, Mária.                       Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: ApCsel 12,1-11; Zsoltár: Zsolt 33; Szentlecke: 2Tim 4,6-8.17-18; Evangélium: Mt 16,13-19 
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Elvinni a szeretetet, Jézus Krisztus 
szeretetét az emberekhez – ez az 
apostoli lelkületet őrző Egyház 
feladata napjainkban is, ez tehát a mi 
feladatunk. Egy új szempontot érdemes 
itt megemlíteni, tudniillik azt, hogy az 
apostoli küldetést nem magányos 
farkasként, hanem közösségben kell 
teljesítenünk. Közösségben, valódi 
szeretetközösségben Krisztussal és 
egymással. Csak így válhatunk a 
szeretet tanúivá, a közösség 
szolgálóivá. A keresztények közötti 
testvéri szeretet tesz bennünket valódi 
közösséggé, a szeretet Egyházává, 
amely ily módon jel lehet a világban 
élők felé, akik talán még személyesen 
nem ismerik, de szívük mélyén 
vágyakoznak az isteni szeretet 
érintésére. 
© Horváth István Sándor 
http://www.evangelium365.hu/ 

Egy Egyház, egy közösség, egy család 
 

A remény évében egy kicsit nagyobb 
lendülettel kell hirdetnünk az 
evangéliumot. Tegyünk tanúságot 
hitünkről minden nap, helyet nem 
kiválasztva. Keltsünk reményt az 
emberekben, hogy az életet hitben és 
szeretetben tudjuk élni minden egyes 
napon.  

Gabona Ferenc 

TAMÁS APOSTOL 
 

Tamásról nem tudunk sokat. Egyike volt 

azoknak, akik akkor is hűségesen 

kitartottak Mesterük mellett, amikor a 

nagy tömegek már kezdtek visszahúzódni, 

mert a nép vezetőinek ellenséges 

magatartása egyre nyilvánvalóbbá vált, s 

ebből következtetni lehetett arra, mi lesz 

Jézus sorsa. Jézus meghívta apostolnak, 

így Jézus legszorosabb baráti köréhez 

tartozott -- egyike volt a tizenkettőnek, 

akiket Jézus arra szemelt ki, hogy Izrael 

tizenkét törzsét képviseljék, s akik már 

Istennek új népe, a jövendő Egyház 

voltak. 
http://www.katolikus.hu/szentek/0703.html 
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