
„A tanításnál fontos, hogy kérdezzünk, kérdezzünk sokat és mindig kérdezzünk.” 
Don Bosco 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 

2014. július 13-án, IX. évfolyam, 28. szám (279) 

Évközi 15. vasárnap, Jenő pk, Henrik kir., Sára 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VII. 13-án,  

Évközi 15. vasárnap 
Jenő pk, Henrik kir., Sára 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise: HORVÁTH JENŐÉRT én.m. 

VII. 14-én, hétfőn,  BUDAI ÁGNESÉRT én.m. 

Lellisi Kamill p., Zalán, Őrs 

VII. 15-én, kedden,   

Bonaventúra pk. egyháztanító 

VII. 16-án, szerdán,   

Kármel-hegyi Boldogasszony 

VII. 17-én, csütörtökön,  

 

SARNYAI ANTALÉRT én.m. 

Sarolta vt., András, Benedek 

VII. 18-án, pénteken,  

 

 

Hedvig kirné, Frigyes vt. pk. 

VII. 19-én, szombaton, 
 

 

Arany vt. sz., Aurea, Emília 

VII. 20-án,  

Évközi 16. vasárnap 
Illés próf., Margaréta vt. sz. 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise: HALÁSZ ATTILÁÉRT én.m. 
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Azon a napon Jézus kiment a házból 
és leült a tenger mellett. Nagy tömeg 
gyűlt össze körülötte. Beszállt egy 
bárkába, leült, az egész tömeg pedig 
a parton állt. Sok mindent 
elmondott nekik példabeszédekben: 
,,Íme, kiment a magvető vetni. 
Amint vetette a magot, némelyik 
mag az útfélre esett. Jöttek a 
madarak és fölszedegették. Más 
magok köves helyre estek, ahol nem 
volt sok földjük. Hamar kikeltek, 
mert nem voltak mélyen a földben. 
De amikor a nap felkelt, 
megperzselődtek, s mivel nem volt 
gyökerük, elszáradtak. Néhány 
másik a tövisek közé esett. A tövisek 
felnőttek és elfojtották őket. Végül 
más magok a jó földbe hullottak. 
Ezek termést hoztak, az egyik 
százszorosat, a másik 
hatvanszorosat, ismét másik 
harmincszorosat. Akinek van füle, 
hallja meg!'' (…) 
Halljátok hát, hogy mit jelent a 
magvető példabeszéde: Amikor 
valaki hallja az ország igéjét, s nem 
érti meg, akkor eljön a gonosz és 
elragadja, amit a szívébe vetettek: 
ez az, ami az útfélre esett. A köves 
helyre hullott mag pedig az, aki 
hallja az igét, s mindjárt be is 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Kamill,Zalán, Őrs, Bonaventúra, Sarolta, András, Benedek, Hedvig, 

Frigyes, Arany, Aurea, Emília, Illés, Margaréta. 

                                         Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Iz 55,10-11; Zsoltár: Zsolt 64; Szentlecke: Róm 8,18-23; Evangélium: Mt 13,1-23 
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fogadja örömmel, de nincs gyökere, és 
csak ideig-óráig tart. Amikor az ige 
miatt szorongatás és üldözés támad, 
hamar megbotránkozik. A tövisek 
közé hullott pedig az, aki hallja az igét, 
de a világ gondjai és a csalóka 
gazdagság elfojtja azt, és az 
gyümölcsöt nem hoz. A jó földbe 
vetett mag pedig az, aki hallja az igét 
és meg is érti azt. Aztán gyümölcsöt 
hoz: az egyik százszorosat, a másik 
hatvanszorosat, a harmadik 
harmincszorosat.'' Mt 13,1-23 

CSERKÉSZET 
A cserkészet célja a fiatalok lelki, fizikai, szellemi és 

érzelmi adottságainak, valamint szociális érzékének 
kifejlesztése istenhitre alapozott neveléssel. Arra akarja 
nevelni a fiatalokat, hogy művészei legyenek életük 

tökéletesítésének, kibontakoztathassák képességeiket és 
jellemes egyéniségként hasznos tagjai legyenek a helyi 
közösségnek, a nemzetnek és az emberiségnek és ezáltal 

járuljanak hozzá a világ jobbá tételéhez. A magyar 
cserkészet fontos célja a magyar nép kultúrájának és 

történelmi hagyományainak ápolása. 

„Törekedjetek arra, hogy kicsit jobbnak hagyjátok 

magatok után ezt a világot, mint ahogyan ti 

kaptátok!” (Robert Baden-Powell) 
http://vmcssz.cserkesz.hu/ 

Jézus a következőket mondta, amikor 
a néphez beszélt: „Az Isten országa 
köztetek van” (Lk 17,21). Mivel 
egészen személyes szintre emeli az 
Isten országa ügyét, érdemes 
személyesen válaszolnunk a nekünk 
szóló kérdésekre. Milyen talajra hull 
lelkemben az isteni üzenet? Hogyan 
hallgatom, olvasom Isten szavát? 
Hiszem-e, hogy Krisztus tanítása az 
örök életre vezet? Törekszem-e annak 
megélésére, megvalósítására? 
Küldetésemnek tekintem-e, hogy 
magam is hirdessem az örömhírt? 
Befogadom-e Isten országát, mint lelki 
valóságot értelmemmel és 
akaratommal? 
© Horváth István Sándor 

http://www.evangelium365.hu/ 
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