
 

 
 

A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
2016. június 19-én, XI. évfolyam, 25. szám (380) 

Évközi 12. vasárnap, Romuáld apát, Gyárfás.. Liturgikus szín: zöld. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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. 

VI. 20-án, hétfőn,  
Florencia szerz., Tessza   

Domonkos t. (7:00): 

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

VI. 21-én, kedden,  
Gonzága Alajos szerz. 

Domonkos t. (7:00): 

Mária Neve t.: (18:30): ): Gombos Margitért én. m. 

VI. 22-én, szerdán,  
Mórus Tamás vt., Fis. János 

Domonkos t. (7:00):  
Mária Neve t.: (18:30): Tari Mihályért én. m.                                 

VI. 23-án, csütörtökön,  

Cafasso József p., Zoltán 

Domonkos t. (7:00): 

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

VI. 24-én, pénteken,  
Keresztelő János szület. 

Domonkos t. (7:00):  

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

VI. 25-én, szombaton,  
Vilmos apát, Viola, Dorottya 

Domonkos t. (16:30):  
Mária Neve t.: (18:30):  

VI. 26-án,  

Évközi 13. vasárnap, 

Alex, Cirill pk, Virgilius 

vt. pk. 

08:30 – hívekért 

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

11.00 – Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise: 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. 

Búcsú  ÉCSKÁN,  
pénteken, június 24-én,  

10:00 kezdődik a szentmise. 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Florencia, 

Tessza, Alajos, Tamás, János, József, Zoltán, Vilmos, Viola,  Dorottya,  

Cirill,  Virgilius.                       Isten éltessen benneteket! 

Olasmány.: Zak 12,10-11;13,1; Zsolt 62,2.3-4.5-6.8-9; Szentlecke: Gal 3,26-29; Evangélium: Lk 9,18-24 
 

                           Amikor egyszer 

Jézus egyedül imádkozott, és csak 

tanítványai voltak vele, megkérdezte 

tőlük: „Kinek tartanak engem az 

emberek?” Ők így válaszoltak: 

„Van, aki Keresztelő Jánosnak, van 

aki Illésnek, mások szerint viszont a 

régi próféták közül támadt fel 

valaki.” 

Ő tovább kérdezte: „Hát ti kinek 

tartotok engem?” Péter válaszolt: 

„Az Isten Fölkentjének.” 

Jézus rájuk parancsolt, hogy ezt ne 

mondják el senkinek. Majd 

hozzáfűzte: „Az Emberfiának sokat 

kell szenvednie. A vének, főpapok és 

írástudók elvetik őt, megölik, de 

harmadnapra feltámad.” 

Amikor már sokan gyűltek köréje, 

ezt mondta: „Aki utánam akar jönni, 

tagadja meg magát, vegye fel 

keresztjét mindennap, és úgy 

kövessen. Mert aki minden áron meg 

akarja menteni életét, elveszíti azt. 

Aki pedig elveszíti életét érettem, 

megmenti azt.” 

Lk 9,18-24 

 „Rózsaszedés közben tövissel találkozunk, de a tövis mellett 
mindig ott van a rózsa.” Don Bosco 

Nagyboldogasszonykor (vasárnap), 

tervezünk zarándoklatot 

Töröktopolyára. Már lehet 

jelentkezni. 

A mai vasárnap tanításában a 
szenvedések - vagy kedveltebb 
keresztény kifejezéssel élve - a 
keresztek vállalása áll a középpontban. 
Életünk legsúlyosabb kikerülhetetlen 
ténye a szenvedés. A fizikai szenvedés, 
amely leginkább egy-egy betegségben 
mutatkozik meg, és a lelki szenvedés, 
amely a fizikainál sokkal rosszabb tud 
lenni, amelyre nincsenek gyorsan ható 
fájdalomcsillapítók. Az emberiség 
történelmében ebből van a legtöbb: a 
szenvedésből. 
Egy szó mint száz: az ember képtelen 
saját erejéből a szenvedés problémáját 
megoldani. Csak valaki más, aki mentes 
a végesség korlátjaitól, csak az képes 
választ adni: teremtő Istenünk. A válasz 
hosszú előkészítés után már elhangzott 
a történelemben: Jézus, az Isten 
Fölkentje, Krisztusa a válasz. 
Jézussal nem szűnnek meg a 
szenvedések, de "értelmet" nyernek. 
Kereszt, szenvedés tehát mindenkinek 
jutott. Jézus elhozta az egyetlen 
lehetséges választ a szenvedésre: " Aki 
utánam akar jönni, tagadja meg magát, 
vegye fel keresztjét mindennap, és úgy 
kövessen." (részlet) 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20160619 

Elhunytak a múlt héten: 
Baranyi Rozália, Sándor 

Vilma (Savio: Hađajlić 
Margit); Imádkozzunk elhunyt 
testvéreinkért! 
 

Gyerekek figyelem!        
ORATÓRIUM 

A nyári oratórium június 18-26. 
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