
„A nagy megpróbáltatások idején nagy hit kell.”  
Don Bosco 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
2014. augusztus 10-én, IX. évfolyam, 32. szám (283) 

Évközi 19. vasárnap, Lőrinc vt. szerpap  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 

VIII. 11-én, hétfőn,  MEDJUGORJEI SZŰZANYA TISZTELETÉRE, 

PAPI ÉS SZERZETESI HIVATÁSOKÉRT cs.m. 

Assisi Klára., Zsuzsanna 

VIII. 12-én, kedden,   
XI.Ince pp., Diána vt. 

VIII. 13-án, szerdán,  Poncián pp., Ipoly vt., Ibolya 

VIII. 14-én, csütörtökön,  Maximilián Kolbe vt. szerz. 

VIII. 15-én, pénteken, 
Nagyboldogasszony 

Szentmisék: Mária Neve templomban 10:00 és 18:30 

                    Domonkos templomban 11:00 

VIII. 16-án, szombaton, Rókus hitvalló, Ábrahám 

VIII. 17-én,  

Évközi 20. vasárnap 
Jácint szerz., Réka, Hetény 

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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Ingyenes heti kiadvány, Kiadja: Római Katolikus plébánia Muzslya, SRB-23206 Muzslya,  
Magyar kommün u 56, tel.: 023/528442, e-mail: gabona.f@gmail.com 

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

Ezután mindjárt megparancsolta a 
tanítványoknak, hogy szálljanak 
bárkába, és menjenek előtte a túlpartra, 
amíg ő elbocsátja a tömeget. Miután 
elbocsátotta a tömeget, egyedül fölment 
a hegyre imádkozni. Amikor 
beesteledett, még mindig egyedül volt 
ott. A bárka pedig már sok 
stádiumnyira volt a parttól, hányták-
vetették a hullámok, mert ellenszél volt. 
Éjjel pedig, a negyedik őrváltás idején 
odament hozzájuk a tengeren járva. 
Amikor a tanítványok meglátták őt, 
amint a tengeren jár, megrettentek és 
azt mondták: ,,Kísértet!'', és 
félelmükben kiáltozni kezdtek. Jézus 
azonban mindjárt szólt nekik: 
,,Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!'' 
Péter így válaszolt neki: ,,Uram, ha te 
vagy, parancsold, hogy hozzád 
menjek a vízen.'' Ő azt mondta: 
,,Gyere!'' Péter kiszállt a bárkából, 
elindult a vízen és Jézushoz ment. 
Mikor azonban látta az erős szelet, 
megijedt, merülni kezdett, és 
felkiáltott: ,,Uram! Ments meg 
engem!'' Jézus azonnal kinyújtotta a 
kezét, megragadta őt és azt mondta 
neki: ,,Te kishitű! Miért 
kételkedtél?'' Amikor beszálltak a 
bárkába, elállt a szél. Akik a 
bárkában voltak, leborultak előtte, 
és azt mondták: ,,Valóban Isten Fia 
vagy!'' Mt 14,22-33 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Klára, Zsuzsanna, Ince, Diána, Poncián, Ipoly, Ibolya, Maximilián, Rókus, 

Ábrahám, Jácint, Réka, Hetény.             Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: 1Kir 19,9a.11-13a; Zsoltár: Zsolt 84; Szentlecke: Róm 9,1-5; Evangélium: Mt 14,22-33 
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NAGYBOLDOGASSZONY 
Szűz Mária mennybevételét ünnepli 
augusztus 15-én a világegyház. 
Az Egyház szent hagyománya úgy tartja, a 
Megváltó nem engedte át a földi enyészetnek 
édesanyja testét, hanem magához emelte a 
mennyei dicsőségbe. Mária elszenderedésének 
(latinul dormitio) napját már a VI. században 
ünnepelték Jeruzsálemben, és a következő 
évszázadtól Rómában is elterjedt. Az ünnepet 
Szent István király is megülte, sőt e napon 
ajánlotta Magyarországot a Szűzanya oltalmába. 
Ezért nevezzük Krisztus szülőanyját 

Magyarország égi pártfogójának, vagyis Patrona 
Hungariae-nak. (Az ünnep még amiatt is kötődik 
első királyunkhoz, hogy 1038-ban e napon hunyt 
el.) 
http://uj.katolikus.hu/cikk.php?h=1369 

 

Életünkben akárhányszor is 
levesszük tekintetünket Jézusról, 
akárhányszor is kételkedünk, s 
elmerülünk, Jézus mindig kész 
megfogni kezünket, Jézus mindig 
hazavár. 
Fölmerülhet a kérdés: ha ilyen 
gyöngéd és úgymond szolgálatkész 
istenünk van, akkor miért van a 
világban mégis olyan sok hitetlen? 
Miért hirdetik a médiák 
megdönthetetlen igazságként az 
emberi tudományok uralmát? 
Azoknak a tudományoknak az 
uralmát, melyek a élet végső 
kérdéseire nem tudnak választ adni. 
Nem tudnak választ adni arra a 
kérdésre, hogy miért élünk, mi az 
élet értelme, mi lesz a halál után. 
 

Miért nem hisznek tehát az emberek? 
Azért mert Isten nem követ el soha 
erőszakot szabad akaratunk ellen. Ha 
úgy tetszik Isten merész kalandja az 
ember megteremtése. Hiszen 
megteremtett egy olyan lényt, aki 
hasonló hozzá, akinek szabad akarata 
van. S ez a szabad akarat teszi képessé 
az embert arra, hogy fellázadjon Isten 
ellen, amint azt meg is teszi Ádámtól 
kezdve napjainkig. 
Forrás: Ócsai József 
http://www.plebania.net/dolgozoszoba/?op=view
gondolat&id=123 

BÚCSÚ 
TÖRÖKTOPOLYÁN 

augusztus 14-én. 

Ára 300 din. 

Indulás 12:00 a 

Mária Neve 

templom elől. 

mailto:gabona.f@gmail.com

