
 Ügyeljetek arra, hogyan éltek! 
Szeretnénk életünk irányítását 
kézben tartani. Szeretünk 
biztosak lenni abban, amit 
történik körülöttünk. Szeretnénk 
biztosítva látni előmenetelünket, 
életünket. Vajon lelkünk életével 
mennyire törődünk? Mennyire 
igyekszünk képezni magunkat, 
mennyire igyekszünk lelkünk 
életét táplálni? Jézus az élet 
kenyerével akar erősíteni minket! 

 
Jézus beszéde egyszerű, nincsenek 
benne tudományos vagy idegen 
szavak, bonyolult körmondatok. 
Azt sem tehetjük föl, hogy 
szántszándékkal homályosan vagy 
kétértelműen beszélt. Ô az 
igazság, Ô az élet. Az Ô igazsága 
maga az élet. Ezért nem lehet Ôt 
csak oly egyszerűen tudomásul 
venni, mint valami közlést. Jézus 
igazsága, az Evangélium: Ô maga. 
Csak aki elfogadja Ôt, az érti meg. 
A Kenyér, melyet Ô ad, élô, életadó, 
ha kézségesen hagyjuk, hogy 
átalakítson minket. 
http://www.katolikusradio.hu/igenapta
r/20150816 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
2015. augusztus 16-án, X. évfolyam, 33. szám (336) 

Évközi 20. vasárnap, Rókus hitvalló, Ábrahám. Liturgikus szín: zöld. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VIII. 16-án,  

Évközi 20. vasárnap 

Rókus hitvalló, Ábrahám 

 

08:30 – szentmise a hívekért 

10:00 – családok, gyerekek és az ifjúság miséje 

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise: Halász Attiláért én m. 

VIII. 17-én, hétfőn,  
Jácint szerz., Réka, Hetény 

mise után imaóra 

Domonkos t. (7:00): 

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

VIII. 18-án, kedden,  
Ilona császárné, Klaudia 

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

VIII. 19-én, szerdán,  
Eudes János áldp., Lajos pk 

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

VIII. 20-án, csütörtökön,  

Szent István király, Stéfánia 

mise után szentségimádás 

Domonkos t. (7:00):  

Mária Neve t.: (18:30): Kenyérszentelés és szent István 

király szobrának, megáldása 125-év Muzslya telepítése 

VIII. 21-én, pénteken,  
X.Piusz pp., Grácia, Sámuel  

Domonkos t. (7:00):  
Mária Neve t.: (18:30): idős Gombár Péterért én. m 

VIII. 22-én, szombaton,  
Egek királynője, Boglárka 

Domonkos t. (16:30): 

Mária Neve t.: (18:30):  

VIII. 23-án,  

Évközi 21. vasárnap 

Limai Róza sz., Szidónia 

 

08:30 – szentmise a hívekért 

10:00 – családok, gyerekek és az ifjúság miséje 

11.00 – Savio templ.: Makai Aleksandarért én. m. 

18:30 – esti szentmise 
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A kiadásért felel: Golob Feliks SDB, szerkesztő: Gabona Ferenc. 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Jácint, Réka,  

Hetény, Ilona, Klaudia, János, Lajos, István, Stefánia, Piusz, Grácia, Sámuel,  

Boglárka, Róza és Szidónia.                               Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Péld 9,1-6; Zsoltár: Zs 33; Szentlecke.: Ef 5,15-20; Evangélium.: Jn 6,51-58 
 

Én vagyok az élő kenyér, amely a 

mennyből szállt alá. Ha valaki ebből a 

kenyérből eszik, örökké él. A kenyér 

pedig, amelyet majd én adok, az én 

testem a világ életéért. Vitatkozni 

kezdtek erre a zsidók egymás közt, és 

ezt kérdezték: ,,Hogyan adhatja ez 

testét eledelül nekünk?’’ Jézus azt 

felelte nekik: ,,Bizony, bizony 

mondom nektek: Ha nem eszitek az 

Emberfia testét, és nem isszátok az ő 

vérét, nem lesz élet tibennetek. De aki 

eszi az én testemet, és issza az én 

véremet, annak örök élete van, és én 

feltámasztom őt az utolsó napon. Mert 

az én testem valóságos étel, és az én 

vérem valóságos ital. Aki eszi az én 

testemet, és issza az én véremet, az 

bennem marad, és én őbenne. Amint 

engem küldött az élő Atya, és én az 

Atya által élek, úgy aki engem eszik, 

az is általam él. Ez az a kenyér, amely 

az égből szállt alá. Nem olyan, mint 

amit az atyák ettek és meghaltak; aki 

ezt a kenyeret eszi, örökké élni fog. 

Jn 6,51-58 

 „Az áldozás erősít, az élet étele.”  Don Bosco 

Búcsú Muzlyán a Mária Neve templomban, 
szept. 13-án. 

Mi a teljes búcsú? 
A bűnbánat, illetve a gyónás visszavezet a 
kegyelem állapotába, az isteni életbe. De a 
bűn "nyomai", a kialakult rossz szokások 
megmaradnak bennünk (lelkünkben, 
pszihénkben, reflexeinkben); ezért van 
szükségünk megtisztulásra, vezeklésre, illetve 
ezért jutnak emberek  az ideigtartó büntetésre, 
a "tisztítótűzbe". A teljes búcsú az "ideigtartó" 
büntetéstől, vagyis (ha most meghalnánk) a 

tisztítótűztől szabadit meg minket, illetve a 
tisztítótűzben szenvedőket a mennybe juttatja. 

A teljes búcsút így felajánlhatjuk a 
tisztítótűzben szenvedő lelkekért vagy 
önmagunkért. http://szentkereszt.hhrf.org/aktualis/bucsunyeres.html 

Népmisszió Muzslyán 
2015. október 2-9. 
Don Bosco születésének 

200-ik éve, Muzslya 

telepítésének 125-ik éve 

és a szalézi atyák 50 éve 

végzik szolgálatukat 

Muzslyán! 

Imádkozzunk a 

népmisszió áldásáért! 

Elhunytak a múlt héten: 
Kurunczi Illés, Varga 
Margit és Kovács Béla 
(Lukácsf.) Imádkozzunk 

elhunyt testvéreinkért! 

mailto:gabona.f@gmail.com

