
A nyári szabadságolások idején 
minden bizonnyal üdítően hatnak 
ránk ezek a sorok: no lám már Jézus 
is élt a szabadsággal. Mert valóban 
minden embernek joga van a 
hosszabb ideig való kikapcsolódásra. 
Ezt a szabadságot sokféleképpen 
lehet tölteni. Van aki külföldre utazik, 
van aki itthon meg el valami szép 
vidékre, mondjuk a Balatonra, van 
aki otthon marad és a ház körüli 
munkákat pótolja be. Ki hogyan tölti, 
kinek hogyan engedi a pénztárcája. 
Az evangéliumból azonban kiemelnék 
egy rész: "hogy magukban legyenek". 
Magukban, vagyis együtt Jézussal, az 
Isten Fiával. Azt hiszem ezt a 
szempontot nem nagyon szokták 
hangsúlyozni szabadságolásokkor, 
hogy nemcsak a testünknek kell 
regenerálódnia a pihenésben, hanem 
a lelkünknek is. Nekünk is szükségünk 
van arra, hogy időről-időre 
elvonulunk egy helyre, ahol magunk 
vagyunk, vagyis kettesben az Istennel. 
És ebben a találkozásban átgondoljuk 
eddigi életünket, megtervezzük az 
elkövetkezőket Isten jelenlétéből erőt 
merítve. 
 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/201507
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VII. 19-én,  

Évközi 16. vasárnap 

Arany vt., Aurea, Emília 

08:30 – szentmise a hívekért 

10:00 – családok, gyerekek és az ifjúság miséje 

11.00 – szentmise a Domonkos t.  

18:30 – esti szentmise: Kovács Mihályért én.m. 

VII. 20-án, hétfőn,  
Illés próf., Margaréta vt. sz. 

Domonkos t. (7:00): 

Mária Neve t.: (18:30):  
VII. 21-én, kedden,  
Brindisi Lőrinc egyht., Dániel pr. 

Domonkos t. (7:00):  
Mária Neve t.: (18:30):  

VII. 22-én, szerdán,  
Mária Magdolna, Manda 

Domonkos t. (7:00):  
Mária Neve t.: (18:30):  

VII. 23-án, csütörtökön,  

Brigitta svéd szerz., Lenke 

Domonkos t. (7:00):  

Mária Neve t.: (18:30): Palatinus Irénért én.m. 

VII. 24-én, pénteken,  
Kinga sz., Borisz, Krisztina  

Domonkos t. (17:00):  

Mária Neve t.: (18:30): Zombori Juliannáért, cs.m. 

VII. 25-én, szombaton,  
Jakab ap., Jakobina,Kristóf 

Domonkos t. (16:30): 

Mária Neve t.: (18:30): Putyora Mihályért, én.m. 

VII. 26-án,  

Évközi 17. vasárnap 

Joakim és Anna, Anikó 

08:30 – szentmise a hívekért 

10:00 – családok, gyerekek és az ifjúság miséje 

11.00 – szentmise a Domonkos t.  

18:30 – esti szentmise: A jó halál kegyelméért, cs.m. 
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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: Golob Feliks SDB, szerkesztő: Gabona Ferenc. 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Illés, Margaréta, 

Lőrinc, Dániel, Mária Magdolna, Manda, Brigitta, Lenke, Kinga, Borisz, Krisztina, 

Jakab, Jakobina, Kristóf, Joakim, Anna, Anikó.     Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Jer 23,1-6; Zsoltár: Zs 22; Szentlecke.: Ef 2,13-18; Evangélium.: Mk 6,30-34 
 

Zarándoklat  

MÁRIA RADNÁRA  
aug. 2-án. 

Ára 1300 dinár.  

Jelentkezéskor kérjük leadni az 

útlevélszámot és a telefonszámot. A 
busz a muzslyai plébániatemplom 

elől  indul vasárnap, augusztus 2-
án, 4:30-órakor. 

Az apostolok ismét összegyűltek 

Jézus körül, és mindnyájan 

beszámoltak, hogy mi mindent 

tettek és mit tanítottak. Ő ekkor azt 

mondta nekik: ,,Gyertek félre egy 

magányos helyre, és pihenjetek 

meg egy kicsit.’’ Olyan sokan 

jöttek-mentek ugyanis, hogy még 

enni sem volt idejük. Bárkába 

szálltak tehát, és félrevonultak egy 

elhagyatott helyre, egyedül. Sokan 

látták azonban őket, s észrevették, 

amikor elmentek. Minden városból 

futottak oda gyalog, és megelőzték 

őket. Amikor kiszállt, Jézus 

meglátta a hatalmas tömeget, és 

megszánta őket, mert olyanok 

voltak, mint a pásztor nélküli juhok 

[Ez 34,5], és sok mindenre kezdte 

őket tanítani. Mk 6,30-34 

  „Tegyetek mindent, amit tudtok. Amit nem tehetünk meg mi, megteszi 
az Isten.”  Don Bosco 

Zarándoklat  

Torinóba  

szeptember 4.-9.-ig, Don Bosco 
útján és Svarc Vilmos 

fogadalomtételét egybe 
ünnepelve. Ha 50 jelentkező lesz, 
akkor az ára személyenként 100 

€ lenne, ha kevesebben 
jelentkeznek, akkor magasabb 
lesz az ára. Az étkezés nincs 

beleszámítva. 

Zarándoklat 

BÁNAT TOPOLYÁRA 
aug. 14-én. Ára  350 dinárt. 

Indulás aug. 14-én 12:00. 

Csütörtökön, július 23-án 
 

SZENTSÉGIMÁDÁS  
 

a templomban. 

mailto:gabona.f@gmail.com

