
„A földi dolgok szeretete leszűkíti és gyakran ki is oltja az égiek utáni vágyat.”  
Don Bosco 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
2014. augusztus 3-án, IX. évfolyam, 31. szám (282) 

Évközi 18. vasárnap, Hermina és Kamélia sz. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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. 

VIII. 4-én, hétfőn,  VIDRÁCS ANTONÉRT évf. én.m. 

Vianney János p., Domonkos 

VIII. 5-én, kedden,  NAGY ALEXANDARÉRT én.m. 

Havas Boldogasszony 

VIII. 6-án, szerdán,  Urunk színeváltozása 

VIII. 7-én, csütörtökön,  II.Sixtus vt. pp. és tsai, Donát 

VIII. 8-án, pénteken,  

Keresztelési megbeszélés 

a szentmise után. 

 

 

Domonkos rendalap., Cirjék vt. 

VIII. 9-én, szombaton, Keresztes Benedika szerz. vt. 

VIII. 10-én,  

Évközi 19. vasárnap 
Lőrinc vt. szerpap 

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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Amikor Jézus meghallotta ezt, 
visszavonult onnan bárkán egy puszta 
helyre, egyedül. A tömegek tudomást 
szereztek erről és követték őt gyalog 
a városokból. Mikor kiszállt, meglátta 
a hatalmas tömeget. Megkönyörült 
rajtuk, és meggyógyította a köztük 
lévő betegeket. Mikor este lett, 
odamentek hozzá a tanítványok és azt 
mondták neki: ,,Sivár ez a hely és az 
idő is eljárt már. Bocsásd el a tömeget, 
hogy a falvakba menjenek és 
ennivalót vegyenek maguknak.'' Jézus 
azonban azt mondta nekik: ,,Nincs rá 
szükség, hogy elmenjenek, adjatok 
nekik ti enni.'' Azok ezt felelték neki: 
,,Nincs itt másunk, csak öt kenyér 
és két hal.'' Azt mondta nekik: 
,,Hozzátok ide azokat.'' 
Megparancsolta, hogy a tömeg 
telepedjék le a fűre, aztán fogta az 
öt kenyeret és a két halat, 
feltekintett az égre, megáldotta és 
megtörte azokat, aztán odaadta a 
kenyereket a tanítványoknak, a 
tanítványok pedig a tömegnek. 
Mindnyájan ettek és jóllaktak. 
Végül fölszedték a megmaradt 
darabokat, tizenkét tele kosárral. 
Mintegy ötezer férfi volt, aki evett, 
az asszonyokat és gyerekeket nem 
számítva. Mt 14,13-21 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

János, Domonkos, Sixtus, Donát, Domonkos, Cirjék, Benedika, Lőrinc.      

Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Iz 55,1-3; Zsoltár: Zsolt 144; Szentlecke: Róm 8,35.37-39; Evangélium: Mt 14,13-21 
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Mire tanít Urunk Jézus Krisztus 
színeváltozása? 

Szent Máté Evangéliuma alapján tudjuk, 
hogy Urunk színeváltozása pontosan 40 
nappal keresztrefeszítése előtt történt. Ezért 
olvastatja az Egyház nagyböjt második 
vasárnapján az erről szóló evangéliumot. És 
ezért tartja a színeváltozás külön ünnepét 
pontosan 40 nappal a kereszt 
felmagasztalásának ünnepe – szeptember 
14. – előtt, és csaknem 40 nappal, ama 
apostol mártírhalálának ünnepe után, aki 
elsőként vallotta meg – mégpedig alig pár 
nappal a színeváltozás előtt, hogy: „Te vagy 
Krisztus, az élő Isten Fia.” (Mt 16,16) 
http://www.katolikus-

honlap.hu/1102/szinevaltozas.htm 

A kenyérszaporítás csodája is a 
jövőbe mutat, előre jelzi, hogy 
Jézus csodálatos kenyeret fog adni 
az embereknek. Igen, mert Jézus is 
előre tekint. Nem akarja magának 
megtartani életét, hanem kész 
odaadni az embereknek, nekünk. 
Talán jogosan állíthatjuk, hogy 
mindazok, akik megtapasztalták a 
csodát és ettek a megszaporított 
ételből, a későbbiekben is várták, 
hogy Jézus megismételje 
cselekedetét és újból adjon 
kenyeret nekik. Talán maguk a 
tanítványok is vágyakoztak később 
arra, hogy újra egyenek abból a 
kenyérből, amelyet egyedül 
Mesterük képes adni. Jézus tette 
jövőbe mutató cselekedet, amely 
magába rejti az Eucharisztia, az 
Oltáriszentség ajándékát. 
http://martinkertvaros-
plebania.hu/page.php?63.3 

 

BÚCSÚ 
BÁNÁT TOPOLYÁN 

augusztus 14-én. 

Ára 300 din. 

Indulás 12:00 a 

Mária Neve 

templom elől. 
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