
 Kemény beszéd? Hallottátok a 
múlt héten: „Ez a mennyből 
alászállott kenyér.” Újra itt vagytok 
ennek dacára. Jó hír ez, azt jelenti, 
hogy hittetek. Vagy csak nem 
figyeltetek eléggé? Vagy csak 
kíváncsiak voltatok a folytatásra? 
Valamikor eljön a pillanat, amikor 
választani kell: menjünk vagy 
maradjunk? S ha megyünk, hova 
menjünk? Jézus kérdése: „Ti is el 
akartok menni?”, nem csak a 
tizenkettőhöz szól, hanem hozzánk 
is intézi. Amit nem mond ki, de 
sürget: nem a puszta jelenlétről 
van szó, amolyan vasárnap-
teljesítem-a-kötelességem 
kereszténységről! (…) A helyes 
kérdés így hangzik: „Kihez 
menjünk?” A válasz egyúttal persze 
életformadöntés is: ha Jézussal és 
Jézushoz mész, az örök életet 
választod. Jézus e választás 
véglegességét és radikalitását teszi 
világossá követői előtt: nem csak 
teste és vére az élet, az örök élet 
forrása, hanem az Ige is, Hozzátok 
intézett szavaim lélek és élet. 

Kiss Ulrich SJ 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20
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A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
2015. augusztus 23-án, X. évfolyam, 34. szám (337) 

Évközi 21. vasárnap, Limai Róza sz., Szidónia. Liturgikus szín: zöld. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 

VIII. 24-én, hétfőn,  
Bertalan ap., Aliz, Detre 

mise után imaóra 

Domonkos t. (7:00): 

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

VIII. 25-én, kedden,  
Lajos fr. kir., Kalaz. József 

Domonkos t. (7:00):  
Mária Neve t.: (18:30): Lázár Annáért én. m. 

VIII. 26-án, szerdán,  
Zefír pp., Natália assz., Izsó 

Domonkos t. (7:00):  
Mária Neve t.: (18:30): Juhász Erzsébet, cs. m. 

VIII. 27-én, csütörtökön,  

Mónika csanya, Cézár hitv. 

mise után szentségimádás 

Domonkos t. (7:00):  

Mária Neve t.: (18:30): Juhász Józsefért  és Erzsébetért én. 

m. 

VIII. 28-án, pénteken,  
Ágoston pk., Hermina  

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

VIII. 29-én, szombaton,  
Keresztelő János fővétele 

Domonkos t. (16:30): 

Mária Neve t.: (18:30):  

VIII. 30-án,  

Évközi 22. vasárnap 

Félix áldozópap, Rózsa, 

Letícia 

08:30 – szentmise a hívekért 

10:00 – családok, gyerekek és az ifjúság miséje 

11.00 – Savio templ. 

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: Bertalan, Aliz,  

Detre, Lajos, József, Zefír, Natália, Izsó, Mónika, Cézár, Ágoston, Hermina, János,  

Félix, Rózsa, Letícia.                      Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Józs 24,1-2a.15-17.18b; Zsoltár: Zs 33; Szentlecke.: Ef 5,21-32; Evangélium.: Jn 6,60-69 
 

Amikor ezt meghallották, a 

tanítványai közül sokan azt mondták: 

,,Kemény beszéd ez! Ki hallgathatja 

ezt?’’ Jézus tudta magában, hogy 

tanítványai emiatt zúgolódnak, ezért 

azt mondta nekik: ,,Megbotránkoztat 

ez titeket? Hát ha majd látjátok az 

Emberfiát fölmenni oda, ahol azelőtt 

volt? A lélek az, ami éltet, a test nem 

használ semmit. Az igék, amelyeket 

én mondtam nektek, lélek és élet. De 

vannak közületek egyesek, akik nem 

hisznek.’’ Mert Jézus kezdettől fogva 

tudta, hogy kik azok, akik nem 

hisznek, és hogy ki fogja őt elárulni. 

Majd hozzátette: ,,Ezért mondtam 

nektek: Senki nem jöhet hozzám, 

hacsak az Atya meg nem adja neki.’’ 

Ettől fogva a tanítványai közül sokan 

visszahúzódtak, és már nem jártak 

vele. Jézus azért így szólt a 

tizenkettőhöz: ,,Talán ti is el akartok 

menni?’’ Simon Péter azt felelte: 

,,Uram, kihez mennénk? Az örök élet 

igéi nálad vannak. Mi hittünk, és 

megismertük, hogy te vagy az Isten 

Szentje.’’Jn 6,60-69 

 „Százszor többet értem volna, ha százszor nagyobb a hitem.”  Don Bosco 

A döntés órája (Jn 6,60-69) 
A hivő közösségek életét ma sok aggodalommal 
kísérjük figyelemmel. Igen kevesen járnak 
vasárnapi szentmisére, ez a megállapítás 
elsősorban a fiatalokra érvényes, kevesen 
áldoznak, és ez különösen érzékenyen érint 
minket az elsőáldozóknál, akiknek viszonylag 
kicsiny a száma a megkereszteltekhez 
viszonyítva, ami azonban még fájdalmasabb, az 
elsőáldozás után igen kevesen maradnak meg a 
templom közösségében. A bérmálkozókra még 
inkább jellemző ez a helyzet. Mit tegyünk? 
Sok tanítvány tehát elhagyja Jézust. Döntésük 
nem előrelépést jelent az élet útján, hanem 
inkább hanyatlást. A tizenkettő azonban ott 
maradt Jézus mellett. MK 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20150823 

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: Kósa 
János, Tóth Ferenc, Kéri 
Viktória; Sárkány János 
(Erzsébetlek.) Imádkozzunk 
elhunyt testvéreinkért! 

mailto:gabona.f@gmail.com

