
 

 
 

A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
2016. július 10-én, XI. évfolyam, 28. szám (383) 

Évközi 15. vasárnap, Amália sz., Engelbert, Rubina. Liturgikus szín: zöld. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VII. 10-én,  

Évközi 15. vasárnap, 

Amália sz., Engelbert, 

Rubina 

08:30 – hívekért 

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

11.00 – Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise 

VII. 11-én, hétfőn,  
Benedek rendalapító apát   

Domonkos t. (7:00): 

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

VII. 12-én, kedden,  
Gualpertó János, Dalma 

Domonkos t. (7:00): 

Mária Neve t.: (18:30):  

VII. 13-án, szerdán,  
Jenő pk, Henrik kir, Sára 

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

VII. 14-én, csütörtökön,  
Lellisi Kamill p., Zalán, Órs 

Domonkos t. (7:00): 

Mária Neve t.: (18:30):                egész napos szentségimádás 

VII. 15-én, pénteken,  
Bonaventúra pk. egyht. 

Domonkos t. (7:00):  

Mária Neve t.: (18:30):                             mise után imaóra 
VII. 16-án, szombaton,  
Kármel-hegyi Boldogasszony 

Domonkos t. (16:30): 

Mária Neve t.: (18:30):  

VII. 17-én,  

Évközi 16. vasárnap, 

Sarolta vt., András, 

Benedek 

08:30 – hívekért 

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

11.00 – Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise: Baranyi Rozáliáért, én. 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: Benedek, 

János, Dalma, Jenő, Henrik, Sára, Kamill, Zalán, Őrs, Bonaventúra,  

Sarolta, András.                        Isten éltessen benneteket! 

Olasmány: MTörv 30,10-14; Zsolt 18,8.9.10.11; Szentlecke: Kol 1,15-20; Evangélium: Lk 10,25-37 
 

                           Abban az időben 

egy törvénytudó odalépett Jézushoz, 

hogy próbára tegye őt: „Mester – 

szólította meg –, mit tegyek, hogy 

elnyerjem az örök életet?” Jézus így 

felelt: „Mit mond erről a törvény? 

Mit olvasol benne?” A törvénytudó 

így válaszolt: „Szeresd Uradat, 

Istenedet, teljes szívedből, teljes 

lelkedből, teljes erődből és teljes 

elmédből, felebarátodat pedig, 

mint saját magadat.” Jézus ezt 

mondta neki: „Helyesen feleltél. 

Tedd ezt, és élni fogsz.” 

A törvénytudó igazolni akarta magát, 

ezért megkérdezte Jézustól: „De hát 

ki az én felebarátom?” Jézus 

történettel felelt a kérdésre: „Egy 

ember Jeruzsálemből lement 

Jerikóba. Rablók kezébe került. Ezek 

kifosztották, véresre verték, és 

félholtan otthagyták. 

Egyszer csak egy pap jött lefelé az 

úton. Észrevette, de elment mellette. 

Azután egy levita jött arra. Ő is 

meglátta, de elment mellette. 

Végül egy szamaritánusnak is arra 

vitt az útja. Amikor megpillantotta, 

megesett rajta a szíve. Odament 

hozzá, olajat és bort öntött sebeire, 

 „Nem érdemel irgalmat az, aki visszaél az Úr irgalmával és 
megsérti Őt.” Don Bosco 

Nagyboldogasszonykor (vasárnap), 

tervezünk zarándoklatot Töröktopolyára.  

Már lehet jelentkezni. Az út 450 din. 

Elhunyt a múlt héten: Pozsár 
Julianna; Imádkozzunk elhunyt 
testvérünkért! 
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Nem véletlen az számotokra, akik 

eljöttetek a vasárnapot megszentelni, 

mert talán az istenszeretet magától 

értetődő. A felebaráti szeretettel 

azonban már vannak problémák, 

csakúgy, mint Jézus idejében a 

zsidóság körében, ahogy ezt a 

kérdezősködő törvénytudó tudja. 

Mert azt hiszem kereszténységünk 

általában a felebaráti szeretet 

megélésében vagy meg nem 

élésében áll vagy bukik. 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20160710 

 „Legyetek irgalmasok, amint 

   Atyátok is irgalmas”  (Lk 6,36) 

A szeretet nevében végzett 

mindenféle jócselekedet csak 

álruha számunkra, ha megtagadjuk 

a másik embertől az irgalmasságot 

és nem vagyunk hajlandóak 

megbocsátani neki. A szeretet 

útján semmilyen jócselekedettel 

nem helyettesíthető az, hogy teljes 

szívünkből megbocsássunk 

embertársunknak és elfelejtsük 

bűnét. (részlet) 

© Horváth István Sándor 
http://www.evangelium365.hu/ 

                            
és bekötözte, majd pedig felültette 

teherhordó állatára, elvitte egy 

vendégfogadóba és gondoskodott 

róla. Másnap elővett két dénárt, 

odaadta a fogadósnak ezzel a 

kéréssel: Viseld gondját, és ha többet 

költenél rá, visszatérve megadom 

neked. 

Mit gondolsz, e három közül ki volt 

az igazi felebarátja annak, aki a 

rablók kezébe került?” A 

törvénytudó így válaszolt: „Aki 

irgalmasságot cselekedett vele.” 
Lk 10,25-37 
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