
„A legnagyobb kincs Isten kegyelme.” Don Bosco 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 

2014. július 27-én, IX. évfolyam, 30. szám (281) 

Évközi 17. vasárnap, Rudolf vt. szerz., Natália vt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 

VII. 28-án, hétfőn,  I.Ince pp., Győző, Viktor pp 

VII. 29-én, kedden,  FARKAS MARGARETTÁÉRT cs.m. 

Márta sz., Beatrix vt., Flóra 

VII. 30-án, szerdán,  BARTA PÉTERÉRT én.m. 

Aranyszavú Péter pk egyhtan 

VII. 31-én, csütörtökön,  

 

CSORDÁS ANDRÁSÉRT én.m. 

Loyolai Ignác rendalapító 

VIII. 1-én, pénteken,  

 

JÉZUS SZENT SZÍVE TISZTELETÉRE én.m. 

Liguori Alfonz pk egyhtan. 

VIII. 2-án, szombaton, 
 

MÁRIA SZENT SZÍVE TISZTELETÉRE én.m. 

Angyalos Boldogasszony, Özséb 

VIII. 3-án,  

Évközi 18. vasárnap 
Hermina és Kamélia 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: ifj. PÓSA LAJOSÉRT én.m. 
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Hasonló a mennyek országa a 
kincshez, amelyet elrejtettek a 
szántóföldben. Egy ember 
megtalálta, újra elrejtette, aztán 
örömében elment, eladta mindenét, 
amije csak volt, és megvette a 
szántóföldet. Hasonló a mennyek 
országa a kereskedő emberhez, aki 
szép gyöngyöket keresett. Amikor 
talált egy sokat érő gyöngyöt, 
elment, eladta mindenét, amije csak 
volt, és megvette azt. Hasonló a 
mennyek országa a tengerbe vetett 
hálóhoz, amely minden fajta halat 
összefogott. Amikor megtelt, 
felhúzták a partra, leültek, és a jókat 
edényekbe gyűjtötték, a hitványát 
pedig kidobták. Így lesz a világ 
végén is. Az angyalok kimennek 
majd, a gonoszokat elválasztják az 
igazaktól és bedobják őket a tüzes 
kemencébe. Lesz majd ott sírás és 
fogcsikorgatás. Megértettétek 
mindezeket?'' Azt felelték neki: 
,,Igen.'' Ő pedig azt mondta nekik: 
,,Így tehát minden írástudó, aki 
járatos a mennyek országában, 
hasonló a házigazdához, aki 
kincseiből újat és régit hoz elő.''  
Mt 13,44-52 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Ince, Győző, Viktor, Márta, Beatrix, Flóra, Péter, Ignác, Alfonz, Özséb, 

Hermina, Kamélia. 

                                         Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: 1Kir 3,5.7-12; Zsoltár: Zs 118,57-139; Szentlecke: Róm 8,28-30; Evangélium: Mt 13,44-52 
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Elmélkedés. Amit Istentől ajándékba 
kaptunk, és a szívünkben hordunk 

Isten, a mi közös Mennyei Atyánk 
üdvözíteni akar minket. Akarja, hogy 
mindnyájunk emberi élete elnyerje a neki 
rendelt célját: Isten színelátásában, 
vagyis a Szentháromság-Egyisten örök, 
boldogító szeretet- és életközösségében 
részesedjen. Az üdvösség azonban nem 
automatikusan érkezik, nekünk is együtt 
kell működnünk Isten bennünket és a 
ránk bízottakat üdvözíteni akaró 
szándékával. 
http://szentimregyor.hu/plebania/lectio_divina/lectio6/h
atodik.htm 

Kedves testvérek! 
De tulajdonképpen mi is ez a 
mennyek országa. 
Ha tíz embert, aki hittant 
valamelyest tanult, megkérdeznék 
erről, akkor tíz közül kilenc minden 
bizonnyal azt felelné, hogy a 
mennyek országa a mennyország, 
ahová az igaz emberek kerülnek 
haláluk után. Ez azonban tévedés, 
mert a mennyek országa, vagy más 
néven Isten Országa nem a túlvilág 
része, hanem nagyon is evilági 
valóság, a jelen része. Hiszen 
gondoljunk Jézus múlt vasárnapi 
példabeszédére: a jó magok közé 
konkolyt hintő ellenségre. Erre 
mondta Jézus, hogy ilyen a mennyek 
országa. A túlvilági mennyországban 
azonban a Sátán, az ellenség már 
nem működik, tehát a mennyek 
országa nagyon is evilági valóság. 
Forrás: Ócsai József 
http://www.katolikusradio.hu/ 
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Mária Neve 

templom elől. 

mailto:gabona.f@gmail.com

