
Összeszedték tehát, és az öt árpakenyér 

darabjaiból, ami megmaradt az étkezők 

után, tizenkét kosarat töltöttek meg. Az 

emberek pedig, látva a jelet, amelyet 

művelt, azt mondták: ,,Bizonyára ez az 

a próféta, aki eljön a világra!’’ Amikor 

Jézus észrevette, hogy arra készülnek, 

hogy megragadják és királlyá tegyék, 

ismét visszavonult a hegyre, egészen 

egyedül. Jn 6,1-15 

---------------------------------------------- 

A csodálatos kenyérszaporítás 
imént hallott története, azt 
hiszem eléggé ismert. Ez az 
esemény az Eucharisztia előképe. 
Mert ahogyan Jézus egy csoda 
folytán táplálja az embereket az 
öt kenyérrel és a két hallal, 
ugyanúgy csodával - vagyis isteni 
módon táplálja lelkünket. 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/201
50726 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 

2015. július 26-án, X. évfolyam, 30. szám (333) 

Évközi 17. vasárnap, Joakim és Anna, Anikó. Liturgikus szín: zöld. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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. 

VII. 27-én, hétfőn,  
Rudolf vt. szerz., Natália vt. 

Domonkos t. (7:00): 

Mária Neve t.: (18:30):  
mise után imaóra 

VII. 28-án, kedden,  
I.Ince pp., Győző, Viktor pp. 

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

VII. 29-én, szerdán,  
Márta sz., Beatrix vt., Flóra 

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

VII. 30-án, csütörtökön,  

Aranyszavú Péter pk. egyht. 

Domonkos t. (7:00):  

Mária Neve t.: (18:30):  
mise után szentségimádás 

VII. 31-én, pénteken,  
Loyolai Ignác rendalapító  

Domonkos t. (17:00):  
Mária Neve t.: (18:30): Palásti Máriáért évf. én m. 

VIII. 1-én, szombaton,  
Liguori Alfonz pk. egyht. 

Domonkos t. (16:30): 

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

élő-elhunyt RTF-tagokért én. m. 

VIII. 2-án,  

Évközi 18. vasárnap 

Angyalos Boldogasszony, 

Özséb 

08:30 – szentmise a hívekért 

10:00 – családok, gyerekek és az ifjúság miséje 

11.00 – szentmise a Domonkos t: Pósa Erzsébetért én. m. 

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: Golob Feliks SDB, szerkesztő: Gabona Ferenc. 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Rudolf, Natália,   

Ince, Győző, Viktor, Márta, Beatrix, Flóra, Péter, Ignác, Alfonz, Özséb. 

                                                Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: 2Kir 4,42-44; Zsoltár: Zs 144; Szentlecke.: Ef 4,1-6; Evangélium.: Jn 6,1-15 
 

Mindezek után Jézus Galilea, azaz 

Tibériás tengerén túlra ment. Nagy 

sokaság követte őt, mert látták a 

jeleket, amelyeket a betegeken 

művelt. Jézus fölment a hegyre, és 

leült ott tanítványaival. Közel volt a 

Húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor 

Jézus fölemelte szemét és látta, hogy 

nagy sokaság közeledik hozzá, 

megkérdezte Fülöptől: ,,Honnan 

veszünk kenyeret, hogy ehessenek?’’ 

Ezt pedig azért mondta, hogy próbára 

tegye őt, mert ő maga tudta, mit akar 

tenni. Fülöp azt felelte neki: ,,Kétszáz 

dénár árú kenyér sem elég nekik, hogy 

mindegyiknek csak valami kevés 

jusson.’’ A tanítványok egyike, 

András, Simon Péter testvére így 

szólt: ,,Van itt egy fiú, akinek van öt 

árpakenyere és két hala. De mi ez 

ennyinek?’’ Jézus erre azt mondta: 

,,Telepítsétek le az embereket!’’ Sok 

fű volt azon a helyen. Letelepedtek 

tehát a férfiak, szám szerint mintegy 

ötezren. Jézus pedig fogta a 

kenyereket, hálát adott, és szétosztotta 

a letelepülteknek. Ugyanígy a 

halakból is adott, amennyit akartak. 

Miután jóllaktak, azt mondta 

tanítványainak: ,,Szedjétek föl a 

megmaradt darabokat, hogy semmi el 

ne vesszen!’’ 

 „Két biztos támpont van az ég felé vezető úton: a bűnbánat és az 
Eucharisztia. Aki el akar tántorítani tőle, mind ellenség.”  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. 

Anna és Joakim csendes, észrevétlen 
életet éltek. Életüket gyümölcséről, a 
Szűzanyáról lehet felismerni. Ma is 

szükség van csendben szolgáló, 
szerető emberekre, akik Isten 
szeretetét élik és tanúsítják. 
Szent Anna talán nem is sejtette, kit 
bízott gondjaira Isten, amikor Mária 
édesanyja lett. Becsülettel tette 
dolgát, hitre, imádságra nevelte 
lányát. Sokszor mi is csak később 

vesszük észre, milyen nagy dolgot tett 
velünk az Isten. Legyünk mindig 
hálásak Istennek. 
http://www.katolikusradio.hu/szentek/107 
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