
 

 
 

A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
2016. június 26-án, XI. évfolyam, 26. szám (381) 

Évközi 13. vasárnap, Alex, Cirill pk, Virgilius vt. pk. Liturgikus szín: zöld. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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. 

VI. 27-én, hétfőn,  
László király, Deli, Sámson   

Domonkos t. (7:00): 

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

VI. 28-án, kedden,  
Iréneusz vt., Irén, Laura 

Domonkos t. (7:00): 

Mária Neve t.: (18:30):  

VI. 29-én, szerdán,  
Péter és Pál apostolok 

Mária Neve t.: (10:00):  

Domonkos t. (11:00):  
VI. 30-án, csütörtökön,  
Róma első vértanúi, Paulina 

Domonkos t. (7:00): 

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

VII. 1-én, pénteken,  
Olivér pk, Tihamér, Áron 

pk 

Domonkos t. (7:00):  

Mária Neve t.: (18:30): Jézus Szíve tiszteletére én. m.            
                                                         mise után imaóra 

VII. 2-án, szombaton,  
Sarlós Boldogasszony, 

Ottó pk 

Domonkos t. (16:30): Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletére én. m. 

Mária Neve t.: (18:30): Az élő és elhunyt osztálytársakért 

és tanátokért az 1966 végzős generáció hálaadó szentmise 

VII. 3-án,  
Évközi 14. vasárnap, 

Tamás apostol, Kornél 

08:30 – hívekért 

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

11.00 – Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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. 

Emmausz kollégium 
Iratkozás a kollégiumba  

július 5-7. között. 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: László, Deli, 

Sámson, Iréneusz, Irén, Laura, Péter, Pál, Paulina, Olivér, Tihamér, Áron, 

Ottó, Tamás, Kornél.                   Isten éltessen benneteket! 

Olas: 1Kir 19,16b.19-21; Zsolt 15,1-2a és 5.7-8.9-10.11; Szentl: Gal 5,1.13-18; Evangélium: Lk 9,51-62 
 

                           Amikor már közel 

voltak Jézus szenvedésének és 

megdicsőülésének napjai, elhatározta, 

hogy Jeruzsálembe megy. Követeket 

küldött maga előtt. Ezek elindultak, 

betértek a szamaritánusok egyik 

falujába, hogy szállást készítsenek neki. 

De azok nem fogadták be Jézust, mert 

Jeruzsálembe tartott. 

Ennek láttán a tanítványok, Jakab és 

János felháborodtak: „Uram, akarod-e, 

hogy lehívjuk az égből a villámot, hadd 

pusztítsa el őket?” De ő hozzájuk 

fordult és megfeddte őket: „Nem 

tudjátok, hogy milyen lelkület van 

bennetek. Az Emberfia nem azért jött, 

hogy az embereket elpusztítsa, hanem, 

hogy megmentse.” Ezután másik faluba 

mentek. 

Történt pedig, hogy útközben valaki így 

szólt hozzá: „Követlek, bárhová mégy.” 

Jézus így válaszolt: „A rókának van 

odúja, az ég madarainak fészke, de az 

Emberfiának nincs hová fejét 

lehajtania.” 

Egy másikat Jézus szólított fel: „Kövess 

engem!” Az így válaszolt: „Uram, 

engedd meg, hogy előbb elmenjek és 

eltemessem apámat.” „Hagyd a 

holtakra, hadd temessék el halottaikat – 

mondta neki –, te pedig menj, és hirdesd 

az Isten országát.” 

 „Vállaljuk az egyszerű dolgokat, de végezzük kitartással.” 
 Don Bosco 

Nagyboldogasszonykor (vasárnap), 

tervezünk zarándoklatot 

Töröktopolyára. Már lehet 

jelentkezni. Az út 450 din. 

Egy harmadik ezt mondta neki: „Uram, 

követlek téged, de engedd meg, hogy 

előbb elbúcsúzzam a családomtól.” 

Jézus így válaszolt: „Aki kezét az eke 

szarvára tette, és mégis hátratekint, nem 

alkalmas az Isten országára.” 

Lk 9,51-62 

Elhunytak a múlt héten: Kószó 

János, Šimšić Katica, Borbély 
Károly, Ármácki Etel; 
Imádkozzunk elhunyt 
testvéreinkért! 
 

A mai evangéliumban olyan személyekről 
olvashatunk, akik eljutottak az 
tervezgetésig, megvolt bennük a szándék, 
hogy elinduljanak egy úton, de végül 
mégsem tették ezt meg. Elsőként valaki 
önként, jó szándékkal lép Jézushoz és ezt 
mondja neki: „Követlek, bárhová mégy.” 
Lám, mennyire erős benne az elhatározás 
és a lelkesedés. A második személyt maga 
Jézus szólítja fel követésére: „Kövess 
engem!”   Benne is megvan a szándék, 
hogy kövesse az Urat, de nem azonnal. 
Bizonyos teendői pillanatnyilag 
fontosabbnak tűnnek számára, ezért nem 
tud azonnal indulni, még nem készült fel 
az indulásra. A harmadik személy az 
elsőhöz hasonlóan szintén önként 
jelentkező, de még egy kis időt kér 
Jézustól, hogy búcsút vehessen 
családjától, tehát ő sem kész még az 
azonnali indulásra. Esetük figyelmeztetés 
számunkra: nem elég a tervezgetés, 
hanem rá kell lépni a krisztusi útra! (részlet) 
© Horváth István Sándor 
http://www.evangelium365.hu 

Péter és Pál apostolok 
(szerdán, június 29-én) 

Te Péter vagy, és én erre a 

sziklára építem egyházamat. 

Esendő, elbukó emberre, de 

olyan emberre, aki kész a 

hitvallásra. Ránk is számít, 

ránk is építeni akar Krisztus. 

Ezért hív bennünket, hogy 

megerősítsen a Szentmise által, 

és küld, hogy tanúságot tegyünk 

Róla, szeretetéről. 
 

http://www.katolikusradio.hu/szentek/91 
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