
 

 
 

        A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
         2017. február 12-én, XII. évfolyam, 6. szám (413) 

 Évközi 6. vasárnap, Lívia, Eulália sz., Lídia. Liturgikus szín: zöld. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

II. 12-én,  
Évközi 6. vasárnap, 

Lívia, Eulália sz., Lídia 

08:30 – hívekért  

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

11:00 – Savio temp.: Lurdes-i Szűzanya tiszteletére 

betegért és megtéréséért én. m.   
17:00 – esti szentmise 

II. 13-án, hétfőn,  
Linda, Relinda szerz, Ella 

Domonkos t. (16:00):  
Mária Neve t.: (17:00): Gabona Imréért cs. m.  mise után imaóra 

II. 14-én, kedden,  

Bálint vt. pk, Valentin 

Domonkos t. (16:00): 

Mária Neve t.: (17:00):  

II. 15-én, szerdán,  
Györgyi vt., Georgina sz. 

Domonkos t. (16:00):  
Mária Neve t.: (17:00):                             mise után Bibliaóra 

II. 16-án, csütörtökön,  

Julianna vt., Lilla, Filippa 

Domonkos t. (16:00):  
Mária Neve t.: (17:00):                             mise után szentségimádás 

II. 17-én, pénteken,  
Hét szervita rendalapító 

Domonkos t. (16:00):  

Mária Neve t.: (17:00):                                   mise után imaóra 

II. 18-án, szombaton,  

Jeruzsálemi Simeon vt. pk 
Domonkos t. (15:30):  
Mária Neve t.: (17:00): Pálinkó Tiborért én. m. 

II. 19-én,  
Évközi 7. vasárnap, 

Konrád pk., Zsuzsanna 

08:30 – hívekért  

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

11:00 – Savio temp. 

17:00 – esti szentmise: Tápai Andrásért cs. m. 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ingyenes heti kiadvány, Kiadja: Római Katolikus plébánia Muzslya, SRB-23206 Muzslya,  
Magyar kommün u 56, tel.: 023/549814, e-mail: gabona.f@gmail.com 

A kiadásért felel: Golob Feliks SDB, szerkesztő: Gabona Ferenc. 

Olvas.: Sir 15,15-20. Zsolt 118,1-2.4-5.17-18.33-34. Szentl.: 1Kor 2,6-10; Evangélium: Mt 5,17-37. 

                    Abban az időben 

Jézus így szólt tanítványaihoz: 
Mondom nektek: Ha igaz voltotok 
nem múlja felül az írástudókét és a 
farizeusokét, nem juthattok be a 
mennyek országába. 
Hallottátok, hogy a régieknek ezt 
mondták: Ne ölj! Aki öl, méltó az 
ítéletre. Én viszont azt mondom 
nektek, hogy méltó az ítéletre 
mindaz, aki haragszik testvérére. 
Hallottátok a parancsot: Ne törj 
házasságot! Én pedig azt mondom 
nektek, hogy aki bűnös vággyal 
asszonyra néz, szívében már 
vétkezett vele. 
Hallottátok továbbá, hogy a 
régieknek ezt mondták: Hamisan 
ne esküdj, és tartsd meg az Úrnak 
tett esküdet! Én pedig azt 
mondom nektek: Egyáltalán ne 
esküdjetek! Legyen a ti beszédetek 
„igen, igen, nem, nem”; ami ennél 
több, az a gonosztól van. 
 
Mt 5,20-22a.27-28.33-34a.37 

„A társaság nagy tövise, ha valaki állandóan kritizál, 
akár jogosan, akár rosszindulattal.” Don Bosco 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Linda,  

Relinda, Ella, Bálint, Valentin, Györgyi, Georgina, Julianna, Lilla, 

Filippa, Simeon, Konrád, Zsuzsanna.               Isten éltessen benneteket! 

Jézus tisztázza viszonyát az 

ószövetségi törvényhez és a próféták 

tanításához. Rámutat arra, hogy mi 

az új és tökéletes az ő tanításában. 

Általánosságban bejelenti, hogy más 

életszentséget hirdet mint a 

farizeusok és írástudók. Nem a 

külsőségei a törvény betűjét 

hangoztatja, hanem a lelkületet 

mélyíti el. A bűnt nem büntetéssel 

akarja irtani, hanem megelőzéssel. 

Az ember uralkodjék rendetlen 

vágyain, szenvedélyein, amelyek 

bűnre csábítják. Az önmagunkkal 

szemben alkalmazandó szigorúságra 

utal a keleti kép: ha a szemed 

megbotránkoztad vájd ki... 
 
http://boldogozseb.hu/mise-olvasmanyai-a-ev-cimlap/1451-
evkozi-6-vasarnap-a-ev 

Az ima sokfélesége 

“minden imádságban és könyörgésben...” 

Ha szüntelenül imádkozunk, akkor a különböző 

élethelyzetek különböző imára szólítanak 

bennünket. Ha mindennapi életünk, vezető 
szolgálatunk, küldetésünk különböző helyzeteire 

gondolunk, láthatjuk, hogy van, amikor a 

kísértések ellen, van, amikor bölcsességért, lelki 

erőért, szellemi éberségért imádkozunk, van, 
amikor magasztalunk, dicsőítünk és hálát adunk, 

vagy oltalmat kérünk, közbenjárunk nehéz 

helyzetekért stb. 
http://www.karizmatikus.hu/hitvedelem/tanitas-atyak-tanito-

testverek/337-az-ima-fontossaga.html 

 

Elhunyt a múlt 

héten:  

Mata Ilonka.  
Imádkozzunk 

elhunyt 

testvérünkért! 
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