
Életünk nehéz helyzeteiben nem 
vagyunk magunkra hagyva. Nem csak 
kizárólag a magunk emberi erejére 
számíthatunk. Vegyük észre Jézus 
közelségét! Forduljunk hozzá és 
bízzunk abban, hogy ő képes és akar 
segíteni rajtunk. Ne engedjük, hogy 
félelmeink felülkerekedjenek. A 
félelem a hit és a bizalom hiányát 
jelzi. Jézus azt kérdezi a bárkában 
tartózkodó apostoloktól: „Miért 
féltek? Még mindig nincs bennetek 
hit?” (Mk 4,40). Nekünk is ugyanezt 
mondja, ha nincs bennünk bátorság 
őrá bízni életünket. A kísértések és a 
próbatételek idején különösen is 
fontos az, hogy tudjuk, kitől 
várhatunk segítséget 
küzdelmeinkben. Az apostolokhoz 
hasonlóan be kell látnunk, hogy 
törékeny és gyenge a hitünk, de Jézus 
megerősíti azt. Az ő isteni erejének, 
hatalmának megtapasztalása segít 
minket a nehézségek idején és erősíti 
hitünket. És ha már egy hajóban 
evezünk, egy közösséghez tartozunk a 
többi keresztény emberrel, akkor 
próbáljuk meg egymást is erősíteni a 
hitben. 
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http://www.evangelium365.hu/ 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 

2015. június 21-én, X. évfolyam, 25-26. szám (328-329) 

Évközi 12. vasárnap, Gonzaga Alajos szerzetes (liturgikus szín: zöld) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VI. 21-én,  

Évközi 12. vasárnap 

Gonzaga Alajos szerzetes 

08:30 – szentmise a hívekért 

10:00 – TANÉVZÁRÓ SZENTMISE 

11.00 – szentmise a Domonkos t.  

18:30 – esti szentmise 

VI. 22-én, hétfőn,  
MórusTamás vt., Fis. János 
  

Domonkos t. (17:00): 

Mária Neve t.: (18:30):  
Imaóra a szentmise után. 

VI. 23-án, kedden,  
Cafasso József p, Zoltán 

Domonkos t. (17:00):  
Mária Neve t.: (18:30):  

VI. 24-én, szerdán,  
Keresztelő János születése 

Domonkos t. (17:00): Bereczki Dénesért én. m. 

Mária Neve t.: (18:30):  

VI. 25-én, csütörtökön,  
Vilmos apát, Viola, Dorottya 

Domonkos t. (17:00):  

Mária Neve t.: (18:30):    Gulyás Valériáért én. m. 

VI. 26-án, pénteken,  
Alex, Cirill pk., Virgilius vt. pk.  

Domonkos t. (17:00):  
Mária Neve t.: (18:30): 1. Ónodi Pálért és Katalinért én. m. 

2. Boross Rozáliáért én. m. 

VI. 27-én, szombaton,  
László kir., Deli, Sámson 

Domonkos t. (17:30): Sipos Róbertért én. m. 

Mária Neve t.: (18:30): Gulyás Valériáért én. m. 

VI. 28-án,  

Évközi 13. vasárnap 

Iréneusz vt. pk., Irén, Laura 

PLÉBÁNIANAP 

08:30 – szentmise a hívekért 

10:00 – családok, gyerekek és az ifjúság miséje 

11.00 – szentmise a Domonkos t.  

17:00 – esti szentmise Azokért, akik 125-ével 

letelepedtek Muzslyán éltek és mai napig hunytak el. 

VI. 29-én, hétfőn,  
Péter és Pál apostolok 
  

Mária Neve t.: (10:00): Bakos Péterért én. m. 

Domonkos t. (17:00): 

Mária Neve t.: (18:30): A jó halál kegyelméért cs. m. 

Imaóra a szentmise után. 

VI. 30-án, kedden,  
Róma első vértanúi, Paulina 

Domonkos t. (17:00):  
Mária Neve t.: (18:30): Sándor család elhunyt tagjaiért én. m. 

VII. 1-én, szerdán,  
Olivér,Tihamér, Áron pk 

Domonkos t. (17:00):  
Mária Neve t.: (18:30): Orbán Józsefért évf. én. m. 

VII. 2-án, csütörtökön,  
Sarlós Boldogasszony, Ottó pk 

Domonkos t. (17:00):  

Mária Neve t.: (18:30): Kovács Istvánért én. m. 

VII. 3-án, pénteken,  
Tamás apostol , Kornél 

Domonkos t. (17:00):  
Mária Neve t.: (18:30): Jézus Szíve tiszteletére én. m. 

VII. 4-én, szombaton,  
Portugáliai Izabella özv., Berta 

Domonkos t. (16:30): 

Mária Neve t.: (18:30): Szűz Mária Szíve tiszteletére én. m. 

VII. 5-én,  

Évközi 14. vasárnap 

Cirill szerz. és Metód pk. 

08:30 – szentmise a hívekért 

10:00 – családok, gyerekek és az ifjúság miséje 

11.00 – szentmise a Domonkos t.  

18:30 – esti szentmise: Papdi Rozáliáért én, m. 
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Amikor aznap beesteledett, így szólt 

hozzájuk: ,,Menjünk át a túlsó partra!’’ 

Erre azok elbocsátották a tömeget, őt 

pedig magukkal vitték úgy, ahogy ott 

volt a bárkában. Több bárka is kísérte 

őket. Nagy szélvész támadt, s a 

hullámok becsaptak a bárkába, úgy, 

hogy már-már megtelt. Ő pedig a bárka 

hátsó végében egy vánkoson aludt. 

Felkeltteték: ,,Mester! Nem törődsz 

vele, hogy elveszünk?’’ Ő fölkelt, 

megfenyegette a szelet, és azt mondta a 

tengernek: ,,Csendesedj és némulj el!’’ 

Erre elállt a szél és nagy csendesség lett. 

Azután hozzájuk fordult: ,,Miért 

vagytok gyávák? Még mindig nincs 

hitetek?’’ Erre nagy félelem fogta el 

őket, és azt kérdezgették egymástól: ,,Ki 

ez, hogy a szél és tenger is 

engedelmeskedik neki?’’ Mk 4,35-41 

  „Jézus példaképünk, életünk akart lenni, különösen a fiatalok 
nevelésében.” Don Bosco 
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