A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője
2014. augusztus 31-én, IX. évfolyam, 35. szám (286)

Évközi 22. vasárnap, Arisztid tudós, Bella, Erika

VIII. 31-én,
Évközi 22. vasárnap
Arisztid tudós, Bella, Erika
IX. 1-én, hétfőn,

Olvasmány: Jer 20,7-9; Zsoltár: Zsolt 62; Szentlecke: Róm 12,1-2; Evangélium: Mt 16,21-27

1-

„Nem elég megfogni és
megcsókolni a keresztet.
Hordozni is kell.”
Don Bosco

Ettől az időtől kezdte Jézus jelezni a
tanítványainak, hogy Jeruzsálembe
kell mennie, sokat kell szenvednie a
vénektől,
főpapoktól
és
írástudóktól, meg kell, hogy öljék, és
harmadnapra föl kell támadnia.
Péter erre félrehívta őt, és kezdte
lebeszélni: ,,Távol legyen ez tőled,
Uram! Ez nem történhet meg veled.''
Ő azonban elfordult és azt mondta
Péternek: ,,Távozz előlem, Sátán!
Botrány vagy nekem, mert nem
Isten dolgaival törődsz, hanem az
emberekével!'' Akkor Jézus azt
mondta a tanítványainak: ,,Ha valaki
utánam akar jönni, tagadja meg
önmagát, vegye föl a keresztjét és
kövessen engem. Mert aki meg
akarja menteni életét, elveszíti azt,
aki pedig elveszíti életét énértem,
megtalálja azt. Mert mit használ az
embernek, ha az egész világot
megszerzi is, de az élete kárt
szenved? Vagy mit adhat az ember
cserébe a lelkéért? Mert az Emberfia
eljön
angyalaival
Atyja
dicsőségében, és akkor megfizet
majd mindenkinek aszerint, amit
cselekedett [Zsolt 62,13]. Mt 16,21-27

Jézust követni a boldogság útja
számunkra.
Jó
volna
nem
morfondírozni tovább azon, hogy egy
fizetésemelés vagy egy áruházi akció
jelent-e nagyobb boldogságot. Jó volna
mértékletességet
tanúsítani
és
szerényebbre fogni vágyainkat. Jó volna
bepillantanunk a mennyek országát
megtalálók szegényes otthonába. Jó
volna megízlelnünk a vigasztalást
meglelők könnycseppjeit. Jó volna
birtokolni
a
szelídek
még
négyzetcentiméterekben sem mérhető
örökségét. Jó volna, ha életünkben
legalább egyszer jóllakhatnánk az
igazsággal. Jó volna az isteni
irgalmasságban bízva tiszta szívből
megbocsátani az ellenünk vétkezőknek.
Jó volna, ha Istent meglátó tiszta szív
dobbanna keblünkben. Jó volna, ha
ránk találna az Isten gyermekeinek járó
békesség. Jó volna üldözöttnek,
menekültnek, kitaszítottnak, jogtalanul
megvádoltnak
lenni.
Jó
volna
boldognak lenni. Jó volna boldognak
lenni úgy, ahogyan Isten adja a
boldogságot. Nem ígéri, hanem adja.
Mert Isten sok mindent ígér nekünk,
százannyit mindenért, amit érte
elhagyunk, s ráadásként ígéri az örök
életet. De a boldogságot ő nem ígéri,
hanem adja. Már most adja, a földi
életben.
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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: A jó halál kegyelméért cs.m.
A szentmise után imaóra a Békekirálynő tiszteletére.
Egyed apát, Noémi csdanya

IX. 2-án, kedden,
IX. 3-én, szerdán,

Renáta, Renátusz vt.

IX. 4-én, csütörtökön,

A szentmise után szentségimádás közösségünkért.
Palermói Rozália sz., Ida

IX. 5-én, pénteken,

Jézus Szíve tiszteletére én. m.
Lőrinc pk., Kalkutai Teréz anya
Szűz Mária Szíve tiszteletére az élő és elhunyt RFT
tagokért én. m.

IX. 6-án, szombaton,

Nagy Gergely pp. egyht.

Beáta vt. sz., Zakariás

IX. 7-én,
Évközi 23. vasárnap
Kassai vértanúk, Regina

08:30 – szentmise a hívekért
10:00 – a családok, gyerekek és az ifjúság miséje
11.00 – szentmise a Domonkos t.
18:30 – esti szentmise: Mezei Istvánért én.m.

Elsőpéntek - Jézus szívének tisztelete

Az elsőpéntek a hónap első péntekje, egyben a
Jézus Szíve tisztelet napja is. - Alacoque Szent
Margit vizitációs nővér a XVII. században
felszólítást kapott Jézustól, hogy terjessze Jézus
Szíve tiszteletét, és elsőpénteken járuljon
szentáldozáshoz. Akik kilenc egymást követő
elsőpénteket gyónással, áldozással megtartanak,
Jézus ígérete szerint sokféle kegyelmet kapnak
Istentől. Ezeknek az ígéreteknek nyomán az
elsőpénteki nagykilenced megtartása széles
körben elterjedt az Egyházban és a Jézus Szíve
tisztelet legelterjedtebb formája lett.

Szeptember 1-től a
Domonkos Szávió
templomban a
szentmisék 17:00
lesznek!
BÚCSÚI SZENTMISE
szeptember 7-én
Lukácsfalván 11:00
Deonicán 16:00.

http://www.hittansuli.hu/dokumentumok/tanuloknak/elsopentekjezus-szivenek-tisztelete-elsoszombat-szuz-maria-szivenek

Szeptember 7-21-e között cserkészkiállítás a tornateremben!
A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:
Egyed, Noémi, Renáta, Renátusz, Gergely, Rozália, Ida, Lőrinc, Teréz,
Beáta, Zakariás, Regina.
Isten éltessen benneteket!
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