
 

 
 

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

Évközi 17. vasárnap, Kinga sz., Borisz, Krisztina. Liturgikus szín: zöld. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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. 

VII. 25-én, hétfőn,  
Jakab ap., Jakobina, Kristóf   

Domonkos t. (7:00): 

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

VII. 26-án, kedden,  
Joakim és Anna, Anikó 

Domonkos t. (7:00): 

Mária Neve t.: (18:30):  

VII. 27-én, szerdán,  
Rudolf vt.szerz., Natália 

Domonkos t. (7:00):  
Mária Neve t.: (18:30): Kószó Józsefért én. m. 

VII. 28-án, csütörtökön,  
I.Ince pp, Győző, Viktor pp. 

Domonkos t. (7:00): 

Mária Neve t.: (18:30): Sándor Vilmáért én. m.               
                                                       mise után szentségimádás 

VII. 29-én, pénteken,  
Mária Magdolna, Manda 

Domonkos t. (7:00):  

Mária Neve t.: (18:30):                                       mise után imaóra 
VII. 30-án, szombaton,  
Aranyszavú Péter pk egyhtan 

Domonkos t. (16:30): 

Mária Neve t.: (18:30): Šimšić Katicáért cs. m. 

VII. 31-én,  

Évközi 18. vasárnap, 

Loyolai Ignác 

rendalapító 

08:30 – hívekért 

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

11.00 – Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise: A jó halál kegyelmért, cs.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:  
Jakab, Jakobina, Kristóf, Joakim, Anna, Anikó, Rudolf, Natália, Ince,  

Győző, Viktor, Márta, Beatrix, Flóra, Péter, Ignác. 

                                     Isten éltessen benneteket! 

Olasm.: Ter 18,20-32; Zsolt 137,1-2a.2bc-3.6-7ab.7c-8; Szentlecke: Kol 2,12-14; Evangélium: Lk 11,1-13 

                              Történt egyszer, 

hogy Jézus éppen befejezte imádságát: 

Ekkor egyik tanítványa arra kérte: 

„Uram, taníts meg minket imádkozni, 

mint ahogy János is tanította imádkozni 

tanítványait.” Jézus erre így szólt 

hozzájuk: „Amikor imádkoztok, ezt 

mondjátok: Atyánk! Szenteltessék meg 

a te neved. Jöjjön el a te országod. 

Mindennapi kenyerünket add meg 

nekünk ma. Bocsásd meg vétkeinket, 

miképpen mi is megbocsátunk minden 

ellenünk vétőnek. És ne vígy minket 

kísértésbe.” Azután így folytatta: 

„Tegyük fel, hogy valamelyiteknek van 

egy barátja, aki éjfélkor bekopog hozzá 

és ezt mondja: »Barátom, adj kölcsön 

nekem három kenyeret! Útról érkezett 

egy vendégem, s nincs mivel 

megkínálnom.« De az kiszól: »Ne 

zavarj engem! Az ajtó már be van zárva, 

én is, gyermekeim is ágyban vagyunk. 

Nem tudok fölkelni, hogy adjak neked.« 

Mondom nektek: Ha nem is kelne fel, 

hogy adjon neki barátságból, 

erőszakossága miatt mégis fölkel, és ad 

neki annyit, amennyire szüksége van. 

Mondom tehát nektek: Kérjetek és 

adnak nektek, keressetek és találtok, 
zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. 

Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, 

talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. 

 „Minden reggel ajánljátok Istennek a nap tetteit.” 
 Don Bosco 

Nagyboldogasszonykor 

tervezünk zarándoklatot 

Töröktopolyára. 

Még lehet jelentkezni.  

Az út 450 din. 

Elhunyt a múlt héten: 

Lorisz Nikola; 
Imádkozzunk elhunyt 

testvérünkért! 
 

Van-e köztetek olyan apa, aki követ ad 

fiának, mikor az kenyeret kér tőle? 

Vagy ha halat kér, akkor hal helyett tán 

kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, 

akkor talán skorpiót nyújt neki? 

Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, 

tudtok jót adni gyermekeiteknek, 

mennyivel inkább adja mennyei Atyátok 

a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle.”  

Lk 11,1-13 

 

Joakim és Anna tizenkét éven keresztül imádkoztak 
gyermekért. A remény és kitartás példái számunkra, 
amikor úgy gondoljuk, hogy Isten „nem hallgatja meg” 
kérésünket. Minden bizonnyal meghallgatja, de csak 
akkor teljesíti, ha az üdvösségünket szolgálja: „Az 
imák jönnek és mennek, de egy sem marad 
meghallgatatlan” (Cyprian Kamil Norwid). 
Éppen most, az év közepén, tartjuk Szent Joakim és 
Szent Anna, Szűz Mária szülei emléknapját. Az Egyház 
személyükben egy életideált ajánl fel nekünk, 
egészséges szokások és családi kapcsolatok példáját. 
Példaképül állítja őket elénk, mint patrónusokat, de 
mint lelki tükröt is az idősekkel szembeni 
tiszteletünkről és szeretetünkről. 
http://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-joakim-es-szent-anna 

Mire jó az imádkozás? Az ima segít, hogy 

jobban megismerjem önmagam és jobban 

megismerjem Istent. Az ima felébreszti 

bennem a köszönet és a hála érzését, mert 

rácsodálkozok arra, hogy az életben mindent 

Istentől kapok. 

A helyesen végzett ima megérteti velem, 

hogy ne én legyek a fontos a magam 

számára, hanem Isten legyen az első az 

életemben.  Az ima ugyanakkor megérteti 

velem, hogy Isten számára én vagyok a 

fontos, az én végső sorsom és üdvösségem. 

A jól végzett ima bánatot ébreszt, valamint 

erősíti bennem a reményt, hogy Isten 

irgalmas és megbocsát. Az ima nem 

félelemből fakad, hanem Isten iránti 

szeretetből és örömmel tölt el. Az ima, az 

Istenhez való fordulás emberi cselekedet, 

amely méltóságot ad nekem, mert a 

végtelenül hatalmas Isten szóba áll velem, 

az ő kicsiny teremtményével. Az ima 

megtanít, hogy helyesen értékeljem 

helyemet a világban.   

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