
 

 
 

A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
2016. június 12-én, XI. évfolyam, 24. szám (379) 

Évközi 10. vasárnap, Szahaguni János szerz.. Liturgikus szín: zöld. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VI. 12-én,  
Évközi 11. vasárnap, 

Szahaguni János szerz. 

08:30 – hívekért: ARANYLAKODALMASOK 

10:00 – a gyerekek, az ifjúság és a családok miséje 

11.00 – Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise 

VI. 13-án, hétfőn,  
Páduai Antal szerz., 

Antónia   

Domonkos t. (7:00): 

Mária Neve t.: (18:30): Ormai Matildért évf. én. m.             

                                                                    mise után imaóra 

VI. 14-én, kedden,  
Elizeus pr., Hartvig , Herta 

Domonkos t. (7:00): 

Mária Neve t.: (18:30): ):  

VI. 15-én, szerdán,  
Jolán özv. bdg., Viola, Vitus 

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

VI. 16-án, csütörtökön,  

Jusztina vt., Tina, Ajtony 

Domonkos t. (7:00): 

Mária Neve t.: (18:30): Stojaković (sz. Svarc) Éváért én. m. 

                                              mise után szentségimádás 

VI. 17-én, pénteken,  
Adolf pk, Szabolcs, Laura 

Domonkos t. (7:00):  

Mária Neve t.: (18:30): Kovács Jánosért én. m. 

                                                         mise után imaóra 

VI. 18-án, szombaton,  
Leontinus, Levente 

Domonkos t. (16:30):  
Mária Neve t.: (18:30): Rácz Ilonáért én. m. 

VI. 19-én,  
Évközi 12. vasárnap, 

Romuáld apát, Gyárfás 

08:30 – hívekért 

10:00 – TANÉVZÁRÓ SZENTMISE 

11.00 – Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise: Kurunci Józsefért én. m. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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. 

Gyerekek figyelem!        ORATÓRIUM 
A nyári oratórium június 18-án  

kezdődik 10 órától! 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Antal, Antónia,  

Elizeus, Hartvig, Herta, Jolán, Viola, Vitus, Jusztina, Tina,  Ajtony,  Adolf,  

Szabolcs, Laura, Leontinus, Levente, Romuáld.   Isten éltessen benneteket! 

Olasmány.: 2Sám 12,7-10.13; Zsolt 31,1-2.5.7.11; Szentlecke: Gal 2,16.19-21; Evangélium: Lk 7,36-8,3 
 

                           Abban az időben 

egy farizeus meghívta Jézust, hogy 

étkezzék nála. Betért hát a farizeus 

házába, és ott asztalhoz ült. Élt a 

városban egy bűnös nő. Amikor 

megtudta, hogy Jézus a farizeus 

házában van vendégségben, 

alabástrom edényben illatos olajat 

hozott. Megállt hátul Jézus lábánál. 

Sírt, könnyeivel öntözte Jézus lábát, 

majd hajával megtörölte, és 

csókolgatta. Végül pedig megkente 

illatos olajjal. 

Ennek láttára a vendéglátó farizeus 

így szólt magában: „Ha ez próféta 

volna, tudná, hogy ki és miféle, aki 

érinti őt: hogy ez egy bűnös nő.” 

Jézus akkor hozzá fordult: „Simon, 

mondanék neked valamit.” Az így 

válaszolt: „Mester, beszélj!” 

„Egy hitelezőnek két adósa volt. Az 

egyik ötszáz dénárral tartozott neki, 

a másik ötvennel. Nem volt miből 

fizetniük, hát elengedte 

mindkettőnek. Melyikük szereti 

most jobban?” 

„Úgy gondolom az, akinek többet 

engedett el” – felelte Simon. 

„Helyesen ítéltél” – válaszolta. 

 „Viseld el mások hibáit, ha azt akarod, hogy a tieidet is elviseljék.” 
Don Bosco 

HÁLAADÓ IMA - TANÉVZÁRÁSRA 
 Istenünk, a teremtett világ erőit te az 
ember munkájának rendelted alá. 
 Kérünk, hogy munkánkat keresztény 

lélekkel végezve őszinte szeretetben 
élhessünk testvéreinkkel, és teremtő munkád 
folytatásában méltó módon vehessünk részt. 
 

Majd az asszony felé fordulva így 

szólt Simonhoz: „Látod ezt az 

asszonyt? Betértem házadba, s te 

nem adtál vizet a lábamra. Ez 

viszont könnyeivel öntözte a 

lábamat, és hajával törölte meg. 

Csókot sem adtál nekem, ez meg 

szüntelenül csókolgatja lábamat, 

amióta csak bejött. Aztán te nem 

kented meg fejemet olajjal. Ez meg 

kenetet öntött a lábamra. 

Azt mondom hát neked, sok bűne 

bocsánatot nyer, mert nagyon 

szeretett. Akinek keveset bocsátanak 

meg, az kevésbé szeret.” Aztán így 

szólt az asszonyhoz: „Bocsánatot 

nyertek bűneid. Menj békével!” 
Lk 7,36-50 
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