A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője
2014. július 20-án, IX. évfolyam, 29. szám (280)

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

VII. 20-án,
Évközi 16. vasárnap
Illés próf., Margaréta vt. sz.
VII. 21-én, hétfőn,

Brendisi Lőrinc egyht., Dániel próf.

Olvasmány: Bölcs 12,13.16-19; Zsoltár: Zsolt 85; Szentlecke: Róm 8,26-27; Evangélium: Mt 13,24-43
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„Vállaljuk az egyszerű dolgokat, de végezzük kitartással.” Don Bosco

Más példabeszédet is mondott
nekik: ,,Hasonlít a mennyek országa
egy emberhez, aki jó magot vetett
szántóföldjébe. Amíg aludtak az
emberek, eljött az ellensége,
konkolyt vetett a búza közé és
elment. Amikor kisarjadt a gabona
és kalászba szökkent, előtűnt a
konkoly is. Odamentek a szolgák a
gazdához és azt mondták neki:
,,Uram! Ugye, te jó magot vetettél a
szántóföldedbe? Honnan van hát
benne a konkoly?'' Azt felelte nekik:
,,Ellenséges ember cselekedte ezt.''
A szolgák erre megkérdezték tőle:
,,Akarod-e, hogy elmenjünk és
kiszedjük belőle?'' Ő azonban azt
felelte: ,,Nem, nehogy a konkolyt
kiszedve kitépjétek vele együtt a
búzát is. Hagyjátok együtt felnőni
mindkettőt az aratásig. Aratáskor
majd megmondom az aratóknak:
,,Gyűjtsétek
először
össze
a
konkolyt és kössétek kévékbe, hogy
elégessék. A búzát pedig gyűjtsétek
össze a magtáramba.'''' Egy másik
példabeszédet is mondott nekik:
,,Hasonló a mennyek országa a
mustármaghoz, amelyet egy ember
megfogott,
és
elvetett
a
szántóföldjébe. Ez kisebb ugyan
minden magnál, de amikor felnő,

nagyobb lesz más veteményeknél.
Akkora fa lesz belőle, hogy jönnek az
ég madarai és az ágai közt
fészkelnek'' [Dán 4,8k.18]. Azután egy
másik példabeszédet mondott nekik:
,,Hasonló a mennyek országa a
kovászhoz, amelyet egy asszony
megfogott, és belekeverte három
merőnyi lisztbe, amíg meg nem kelt az
egész.''
Mindezeket
Jézus
példabeszédekben mondta el a
tömegnek. (…) Mt 13,24-43
„A jó és a rossz megkülönböztetése
bölcsességet, okosságot kíván tőlünk,
hiszen a gonosz lélek, a sátán gyakran
alkalmazza azt a csapdát, hogy a rosszat
jónak tünteti fel. Nem engedi, hogy a
dolgok mélyén észrevegyük a rossz
szándékot, a helytelen célt. A kísértés
természete ugyanis ilyen. Sok esetben
már csak későn vesszük észre, hogy
beleszaladtunk a sátán csapdájába és
rossz irányba haladunk. Nekünk,
keresztényeknek éppen azért kell
rendszeresen
imádkoznunk
a
Szentlélekhez, hogy meg tudjuk
különböztetni a jót a rossztól. Miközben
Isten az üdvösség tanításának jó magját
veti el szívünkbe, a sátán a hazugság, a
megtévesztés magjait igyekszik belénk
ültetni.”
© Horváth István Sándor
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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.
FARKAS MARGARATÁÉRT én.m.
Mária Magdolna, Manda

VII. 22-én, kedden,
VII. 23-án, szerdán,

Brigitta svéd szerz., Lenke

VII. 24-én, csütörtökön,
Kinga sz., Borisz, Krisztina

VII. 25-én, pénteken,

Jakab ap., Jakobina, Kristóf

VII. 26-án, szombaton,

Joakim és Anna, Anikó

VII. 27-én,
Évközi 17. vasárnap
Rudolf vt. szerz., Natália vt.

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

Július 26-a Szent Joakim és Szent Anna, a Boldogságos Szűz Mária
szüleinek kötelező emléknapja.
Joakim és Anna tizenkét éven keresztül imádkoztak gyermekért. A
remény és kitartás példái számunkra, amikor úgy gondoljuk, hogy Isten
„nem hallgatja meg” kérésünket. Minden bizonnyal meghallgatja, de
csak akkor teljesíti, ha az üdvösségünket szolgálja: „Az imák jönnek és
mennek, de egy sem marad meghallgatatlan” (Cyprian Kamil Norwid).
Egyetlen egy hite szerint élő ember sem kapja meg azonnal jutalmát,
hanem várakoznia kell arra. Ha ugyanis Isten azonnal fizetne minden
jóságért, akkor nem valódi vallásosság, hanem azonnali adásvétel lenne
az élet; ez esetben csak látszat lenne a hit szerinti életünk, hiszen nem
a bensőséges vallásosságot, hanem csak a hasznot keresnénk. (II.
századi ismeretlen szerző, Imaórák liturgiája, évközi 32. hét, szombat)
Lengyelből fordította Szemere János atya.
http://hu.radiovaticana.va/news/2013/07/23/a_h%C3%A9t_szentjei:_szent_joakim_
%C3%A9s_szent_anna/ung-712912 (a Vatikáni rádió honlapjáról)

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:
Lőrinc, Dániel, Mária, Magdolna, Manda, Brigitta, Lenke, Kinga, Borisz,
Krisztina, Jakab, Jakobina, Kristóf, Joakim, Anna, Anikó, Rudolf, Natália.

Isten éltessen benneteket!
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