
 

 
 

A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
2016. július 31-én, XI. évfolyam, 31. szám (386) 

Évközi 18. vasárnap, Loyolai Ignác rendalapító. Liturgikus szín: zöld. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 kegyelméért, cs.m. 

VIII. 1-én, hétfőn,  
Liguori Alfonz pk egyht.   

Domonkos t. (7:00): 

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

VIII. 2-án, kedden,  
Angyalos Boldogas., V.Özséb 

Domonkos t. (7:00): 

Mária Neve t.: (18:30):  

VIII. 3-án, szerdán,  
Hermina és Kamélia 

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

VIII. 4-én, csütörtökön,  
Vianney János p., Domonkos 

Domonkos t. (7:00): 

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

VIII. 5-én, pénteken,  
Havas Boldogasszony 

Domonkos t. (7:00):  

Mária Neve t.: (18:30): Jézus Szent Szíve tiszteletére én.m. 

                                                                            mise után imaóra 
VIII. 6-án, szombaton,  
Urunk színeváltozása 

Domonkos t. (16:30): 

Mária Neve t.: (18:30): Mária Szent Szíve tiszteletére én.m. 

VIII. 7-én,  

Évközi 19. vasárnap, 

II.Sixtus vt. pp. és tsai, 

Donát 

08:30 – hívekért 

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

11.00 – Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise: Sípos Istvánért és Rozáliáért 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:  
Alfonz, Özséb, Hermina, Kamélia, János, Domonkos, Sixtus, Donát. 

                                     Isten éltessen benneteket! 

Olasm.: Préd 1,2;2,21-23; Zsolt 89,3-4.5-6.12-13.14 és 17; Szentl: Kol 3,1-5.9-11; Evangélium: Lk 12,13-21 

                              Abban az időben 

amikor Jézus tanított, valaki megszólalt 

a sokaságból: „Mester, szólj 

testvéremnek, hogy ossza meg velem az 

örökséget.” Ő így válaszolt neki: 

„Ember, ki hatalmazott fel engem, hogy 

bírátok legyek, és elosszam 

örökségteket?” 

Majd a tömeghez fordult: „Vigyázzatok, 

és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, 

mert nem a vagyonban való 

bővelkedéstől függ az ember élete.” 

Példabeszédet is mondott nekik: „Egy 

gazdag embernek a földje bőséges 

termést hozott. Így okoskodott 

magában: Mit tegyek? Nincs hová 

gyűjtenem a termésemet. Tudom már, 

mit teszek: lebontom csűreimet és 

nagyobbakat építek, oda gyűjtöm majd a 

termést és minden vagyonomat. Aztán 

majd elégedetten mondom magamnak: 

Ember, van elég vagyonod, eltart sok 

évig. Pihenj, egyél, igyál, és élvezd az 

életet! 

Ám az Isten így szólt hozzá: Esztelen, 

még az éjjel számon kérik tőled 

lelkedet. Kié lesz mindaz, amit 

szereztél? 

Így jár az, aki kincset gyűjt magának 

ahelyett, hogy Istenben gazdagodnék.” 

Lk 12,13-21 

 „A világ csalóka, Isten az igazi barát.” 
 Don Bosco 

Jézus színeváltozása 
 

A színeváltozás története (Mk 9,2-8; Mt 17,1-9; Lk 9,28-
36) a szinoptikus evangéliumokban központi helyet foglal 
el. Ezt megelőzően Jézus sok csodát tett már, tanította az 
embereket, oktatta tanítványait, s most fellebbenti a 
fátylat igazi kilétéről. A csodálatos látomásban három 
kiváltságos tanítványa betekintést nyerhet Jézus 
életének és küldetésének igazi, mélyebb titkaiba. Azok, 
akik hozzá legközelebb állnak, és akik leginkább 
ragaszkodnak hozzá, meglátják Jézus isteni dicsőségét, és 
vele kapcsolatban Isten tervét: általa válik teljessé 
mindaz, amit Isten az ószövetségben törvényei (Mózes) 
és prófétái (Illés) révén elkezdett ebben a világban. 
Tarjányi Béla 
http://www.taborilelkesz.hu/rovatok/unnepek/augusztus-6-urunk-szinevaltozasa/ 

Az anyagi javakhoz való helyes 

hozzáállásról és az anyagiasság 

veszélyeiről tanít Jézus. Figyelmeztetéseit 

az előzi meg, hogy valaki egy családi 

örökségi vita eldöntését kéri tőle, de ő 

nem akar döntőbíró lenni a kérdésben, 

távol tartja magát attól, hogy anyagi 

ügyekben ítéletet alkosson. Beszédének 

lényege a következő: „Vigyázzatok, és 

őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert 

nem a vagyonban való bővelkedéstől függ 

az ember élete” (Lk 12,15). 

Az ostoba ember szerint egy nagyobb 

vagyon megszerzése kellő jólétet biztosít 

számára, de arra nem gondol, hogy 

bármikor eltávozhat az életből, és akkor 

teljesen hiábavaló volt a fáradozása. A 

pénz hiába tölti meg zsebeinket, ha 

jócselekedetek hiányában üres marad a 

szívünk, és nem lesz olyan kincsünk, ami 

a mennyországban is annak számít. Jézus 

ajánlása szerint az a leggazdagabb ember, 

akinek semmire sincs szüksége, mert Isten 

az ő gazdagsága. 
   © Horváth István Sándor 
http://www.evangelium365.hu/ 

Töröktopolyára 
zarándokolunk 

augusztus 14-én. 
Indulás 10:50-kor. 

Az út 450 din. 

mailto:gabona.f@gmail.com

