
Ekkor azt mondták neki: ,,Uram, 

mindenkor add nekünk ezt a 

kenyeret!’’ Jézus azt felelte nekik: ,,Én 

vagyok az élet kenyere. Aki hozzám 

jön, nem fog éhezni, és aki bennem 

hisz, sohasem szomjazik meg. 

Jn 6,24-35 

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

„Mit tegyünk, hogy Istennek 
tetsző dolgot cselekedjünk? 
Higgyünk küldöttjében, Jézus 
Krisztusban. Hogy ez a hitünk 
megerősödjön, lássuk meg az 
ószövetség népének életében 
Isten gondoskodását, és 
erősödjünk meg hitünkben, hogy 
Jézus önmagával akar táplálni 
bennünket.” 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/201
50802 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
2015. augusztus 2-án, X. évfolyam, 31. szám (334) 

Évközi 18. vasárnap, Angyalos Boldogasszony, Özséb. Liturgikus szín: zöld. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 

VIII. 3-án, hétfőn,  
Hermina és Kamélia sz.  

mise után imaóra 

Domonkos t. (7:00): 

Mária Neve t.: (18:30): Medjugorjei Szűz Mária 

tiszteletére papi - szerzetesi hivatásokért 
VIII. 4-én, kedden,  
Vianney János p., Domonkos 

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

VIII. 5-én, szerdán,  
Havas Boldogasszony 

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

VIII. 6-án, csütörtökön,  

Urunk színeváltozása, VI.Pál 

pápa 

Domonkos t. (7:00):  

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

VIII. 7-én, pénteken,  
II.Sixtus vt. pp és tsai, Donát  

Domonkos t. (7:00):  

Mária Neve t.: (18:30): Jézus szíve tiszteletére én m. 

VIII. 8-án, szombaton,  
Domonkos rendal., Cirjék vt. 

Domonkos t. (16:30): 

Mária Neve t.: (18:30):  

VIII. 9-én,  

Évközi 19. vasárnap 

Keresztes Benedika  szerz. 

vt. 

08:30 – szentmise a hívekért 

10:00 – családok, gyerekek és az ifjúság miséje 

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise: Kanász Vilmáért én 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: Özséb, Hermina, 

Kamélia, János, Domonkos, Pál, Sixtus, Donát, Domonkos, Cirjék, Benedika. 

                                                Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Kiv 16,2-4.12-15; Zsoltár: Zs 77,3-54; Szentlecke.: Ef 4,17.20-24; Evangélium.: Jn 6,24-35 
 

Amikor tehát a sokaság meglátta, 

hogy nincs ott sem Jézus, sem a 

tanítványai, beszálltak a bárkákba, és 

Jézust keresve Kafarnaumba mentek. 

Amikor megtalálták őt a tengeren túl, 

azt mondták neki: ,,Mester, mikor 

jöttél ide?’’ Jézus azt felelte: ,,Bizony, 

bizony mondom nektek: Kerestek 

engem, de nem azért, mert jeleket 

láttatok, hanem mert ettetek a 

kenyerekből és jóllaktatok. Ne azért 

az eledelért fáradozzatok, amely 

veszendő, hanem azért az eledelért, 

amely megmarad az örök életre, 

amelyet majd az Emberfia ad nektek. 

Őt ugyanis az Atyaisten jelölte meg 

pecsétjével.’’ Erre azt kérdezték tőle: 

,,Mit tegyünk, hogy Isten tetteit 

cselekedjük?’’ Jézus azt felelte: ,,Isten 

tette az, hogy higgyetek abban, akit ő 

küldött.’’ Erre megkérdezték tőle: 

,,Milyen jelet viszel végbe, hogy 

lássuk és higgyünk neked? Mit 

cselekszel? Atyáink mannát ettek a 

pusztában, amint írva van: ,,Égi 

kenyeret adott enni nekik''’’ [Kiv 

16,4]. Jézus ezt válaszolta: ,,Bizony, 

bizony mondom nektek: Nem Mózes 

adta nektek az égből való kenyeret, 

hanem az én Atyám adja nektek az 

igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten 

kenyere az, amely a mennyből szállott 

le, és életet ad a világnak.’’  

 „Egyesek állítják, hogy a szentek áldoznak gyakran. Nem így van. Az áldozik, aki szent 
akar lenni. Az ellenszert a betegnek adják, az ételt a gyengéknek..”  Don Bosco 

Zarándoklat Torinóba  

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

fogadalomtételét egybe ünnepelve. 
Az ára személyenként 100 €. Az 

étkezés nincs beleszámítva. 

Zarándoklat BÁNAT TOPOLYÁRA 
aug. 14-én. Ára  350 dinárt. 
Indulás aug. 14-én 12:00. 

Urunk színeváltozása. A Tábor-hegyi 
megdicsőülés ünnepét eredetileg csak 
a keleti keresztények ülték meg. A 

nyugati egyházban III. Kallixtus pápa 
rendelte el hálaünnepül annak 
emlékére, hogy Hunyadi János és 
Kapisztrán Szent János vezetésével a 
magyar seregek, 1456-ban 
Nándorfehérvárnál győzelmet arattak a 
törökök felett. Ennek emlékét hirdeti 
az egész világon a déli harangszó. 
Jézus megdicsőülésének helye, a régi 

hagyomány szerint, a Tábor-hegye 
volt. Ide ment fel három tanítványával: 
Péterrel, Jakabbal és Jánossal. 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/2
0150806 

Elhunytak a múlt héten: 

Gyömbér Amália és Csiszár 

Verona. Imádkozzunk elhunyt 

testvéreinkért! 

mailto:gabona.f@gmail.com

