
 

 
 

A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
2016. július 17-én, XI. évfolyam, 29. szám (384) 

Évközi 16. vasárnap, Sarolta vt., András, Benedek. Liturgikus szín: zöld. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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. 

VII. 18-án, hétfőn,  
Hedvig kirné, Frigyes vt. pk   

Domonkos t. (7:00): 

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

VII. 19-én, kedden,  
Arany vt. sz., Aurea, Emília 

Domonkos t. (7:00): 

Mária Neve t.: (18:30):  

VII. 20-án, szerdán,  
Illés próf., Margaréta 

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

VII. 21-én, csütörtökön,  
Brindisi Lőrinc egyht., Dániel próf 

Domonkos t. (7:00): 

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

VII. 22-én, pénteken,  
Mária Magdolna, Manda 

Domonkos t. (7:00):  

Mária Neve t.: (18:30): Sári Juliskáért én m.  mise után imaóra 
VII. 23-án, szombaton,  
Brigitta svéd szerz., Lenke 

Domonkos t. (16:30): 

Mária Neve t.: (18:30):  

VII. 24-én,  
Évközi 17. vasárnap, 

Kinga sz., Borisz, 

Krisztina 

08:30 – hívekért 

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

11.00 – Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise: Halász Attiláért, 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. 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  
Hedvig, Frigyes,  Arany, Aurea, Emília, Illés, Margaréta, Lőrinc, Dániel,   

Mária, Magdolna,  Manda, Brigitta, Lenke, Kinga, Borisz, Krisztina.                           

                                     Isten éltessen benneteket! 

Olasmány: Ter 18,1-10a; Zsolt 14,2-3a.3cd-4ab.5; Szentlecke: Kol 1,24-28; Evangélium: Lk 10,38-42 

                              Abban az időben: 

Jézus és tanítványai betértek az 

egyik faluba. Egy Márta nevű 

asszony befogadta őt házába. Ennek 

nővére, Mária odaült az Úr lábához 

és hallgatta szavait. 

Márta meg sürgött-forgott a sok házi 

dologban. Egyszer csak megállt: 

„Uram – méltatlankodott –,nem 

törődöl vele, hogy nővérem egyedül 

hagy szolgálni? Szólj neki, hogy 

segítsen nekem.” 

Az Úr azonban így válaszolt: 

„Márta, Márta, te sok mindennel 

törődöl, és téged sok minden 

nyugtalanít, pedig csak egy a 

szükséges. Mária a jobbik részt 

választotta. Nem is veszíti el soha.” 
Lk 10,38-42 

 „A jótetthez kell egy kis bátorság és egy kis önmegtagadás 
vállalása is.” Don Bosco 

Nagyboldogasszonykor (vasárnap), 

tervezünk zarándoklatot Töröktopolyára.  

Még lehet jelentkezni. Az út 450 din. 

Elhunytak a múlt héten: Orbán 

Erzsébet, Tavaszi Zoltán; 
Imádkozzunk elhunyt 

testvéreinkért! 
 

Az állandó tevékenykedés szintén a 
bűn forrása lehet.  
Nehéz megtalálni a kettő közti 
egyensúlyt életünkben, mert könnyen 
elhajlunk egyik vagy másik irányba. A 
két evangéliumi szereplő, Márta és 
Mária a két lelkületet jelenti. Az egyik 
dolgozik, a másik látszólag tétlen, 
hiszen csak Jézusra figyel, s nem tesz 
egyebet. Egyikük a lázas 
tevékenykedés híve, a másik a 
csendes szemlélődésé.  
Néha az egyik, máskor a másik 
lelkület áll hozzánk közelebb. Egyszer 
belefeledkezünk a munkába, s 
mindent magunk akarunk megtenni, 
máskor pedig tudunk időt szánni 
Istenre. Lelkünk nyugalmát akkor 
leljük meg, ha a tevékenység és a 
szemlélődés helyes arányát 
megtaláljuk. A szemlélődés és az 
imádság feltehetően mindig Istenre 
irányul. De a tevékenységeink, a 
munkánk is irányulhat őrá, ha azt 
szolgálatként végezzük Isten és a 
felebarát felé.  
Jézus arra szeretné irányítani 
figyelmünket, hogy az ő követésének 
alapja tanításának a hallgatása. 
Megteszem-e az „egy szükségeset?”  
© Horváth István Sándor 
http://evangelium.katolikus.hu/indexrss.php?ma=20
14-10-07 

Add Uram, hogy egyek legyünk 
minden testvérünkkel, a 

legtávolabbiakkal is, azokkal is, 
akikkel másképp bánsz, mint 

velünk. Te taníts minket 
szeretetre, hadd kamatoztassuk 
adottságainkat hátrányos 

helyzetben lévő testvéreink 
javára. Add, hogy testvér 
módjára szeressük őket, hogy 

megosszuk velük minden 
javunkat, eléjük sietve felkínáljuk 

nekik, és könyörögjünk, hogy 
fogadják el. 
Boldog Charles de Foucauld  
http://evangelium.katolikus.hu/indexrss.ph

p?ma=2014-10-07 

---------------------------------------------------- 

A tétlenség és a lustaság, amely oly 
sokakat megkísért, súlyos bűn. Sokan 
szeretik a munka könnyebb végét 
megfogni, s haszontalan dolgokra 
pazarolják idejüket, ahelyett hogy 
szorgalmasan dolgoznának. Mások 
pedig éppen az ellenkező végletbe 
esnek, éjjel-nappal megállás nélkül 
dolgoznak, még be sem fejeztek 
valamit, máris új munkába kezdenek. 
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