
 

 
 

        A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
         2017. február 19-én, XII. évfolyam, 7. szám (414) 

 Évközi 7. vasárnap, Konrád pk., Zsuzsanna. Liturgikus szín: zöld. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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.: Tezsla Olgáért, én m. 

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

II. 20-án, hétfőn,  
Aladár pk, Leó pk, Álmos 

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

II. 21-én, kedden,  

Damiáni Péter pk egyhtan 

Domonkos t. (16:00): 

Mária Neve t.: (17:00): Parigrosz Beláért 20-ig évf. én. m. 

II. 22-én, szerdán,  
Péter ap székfog, Cort Margit 

Domonkos t. (16:00):  
Mária Neve t.: (17:00):                            

II. 23-án, csütörtökön,  

Polikárp vt. pk, Alfréd 

Domonkos t. (16:00):  
Mária Neve t.: (17:00): Tóth Szilviáért én.m.        

                                                                  mise után szentségimádás 

II. 24-én, pénteken,  
Mátyás ap, Edömér kir. 

Domonkos t. (16:00):  

Mária Neve t.: (17:00): Takács Jánosért cs. m.   mise után imaóra 

II. 25-én, szombaton,  
Géza vt, Victorinus, Tarcal 

Domonkos t. (15:30):  
Mária Neve t.: (17:00): Takács Jánosért én. m. 

II. 26-án,  
Évközi 8. vasárnap, 

Győző rem, Edina, 

Sándor 

08:30 – hívekért  

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

11:00 – Savio temp.: Péter Katalinért évf. én m. 

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.: Lev 19,1-2.17-18. Zsolt 102,1-2.3-4.8 és 10.12-13. Szentl.: 1Kor 3,16-23; Evangélium: Mt 5,38-48. 

                    Abban az időben Jézus 

így szólt tanítványaihoz: 
Hallottátok, hogy a régieknek ezt 
mondták: Szemet szemért, fogat 
fogért. Én pedig azt mondom nektek: 
Ne szálljatok szembe a gonosszal, 
hanem ha valaki arcul üt téged jobb 
felől, tartsd oda neki a bal arcodat. 
Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, 
annak add oda a köntösödet is. És ha 
valaki egy mérföldnyire kényszerít, 
menj vele kétannyira. Adj annak, aki 
kér, és aki kölcsönt akar, el ne fordulj 
tőle. 
Hallottátok, hogy ezt mondták: 
Szeresd felebarátodat és gyűlöld 
ellenségedet. Én pedig azt mondom 
nektek: Szeressétek ellenségeiteket, 
tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek 
benneteket, imádkozzatok azokért, 
akik üldöznek és gyaláznak titeket, 
hogy gyermekei legyetek mennyei 
Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra 
és gonoszokra egyaránt, és esőt ad 
mind az igazaknak, mind a 
bűnösöknek. 
 
 

„Mutassatok kettős szeretet és jótettet 
ellenlábasaitok iránt.” Don Bosco 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Aladár, Leó, 

Álmos, Péter, Margit, Polikárp, Alfréd, Mátyás, Edömér, Géza,  

Victorinus, Tarcal, Győző, Edina, Sándor.   Isten éltessen benneteket! 

Ha ugyanis csak azokat szeretitek, 
akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a 
jutalmatok? Nem teszik meg ezt a 
vámosok is? És ha csak a 
testvéreiteknek köszöntök, mi az, 
amivel többet tesztek? Nem teszik 
meg ezt a pogányok is? Ti legyetek 
olyan tökéletesek, mint amilyen 
tökéletes a ti mennyei Atyátok!  
Mt 5,38-48 
 Szeressétek ellenségeiteket! 

A rosszra csak jóval szabad válaszolni, ez az, ami 
megtöri az igazságtalanság hatalmát. Így a keresztények 
számára egyértelmű, hogy ez nem csupán taktikai 
viselkedés, hanem a lét személyes útja, annak a 
hozzáállása, aki meg van győződve Isten szeretetéről és 
erejéről, s így a szeretet és az igazság fegyvereivel 
felvértezve nem fél szembenézni a gonoszsággal. (…) A 
szeretet forradalma, ami nem függ emberi 
erőforrásoktól, hanem Isten ajándéka, 
győzedelmeskedett az Isten jóságába vetett feltétlen 
hit által. - XVI. BENEDEK PÁPA 
http://www.magyarkurir.hu/hirek/szeressetek-ellensegeiteket 

 

Elhunytak a múlt 

héten:  

Papp Erzsébet,  

Kálmán Katalin, 

Imádkozzunk 

elhunyt 

testvéreinkért! 

 

----------------------------------------------- 
Itt Jézus folytatja annak kifejtését, 
hogy tanítása tökéletesíti az 
ószövetségi törvényt. A ,,szemet 
szemért'' előírásban volt valamilyen 
természetes igazságosság abban az 
értelemben, hogy a büntetés nem 
lehetett súlyosabb, mint az okozott 
kár. Jézus újdonsága abban van, hogy 
a rosszat jóval, a gyűlöletet szeretettel 
kell viszonozni, s a büntetést Istenre 
hagyni. Ezzel nem tolja félre a 
közösségi igazságszolgáltatást, hanem 
azt akarja, hogy a megbocsátás 
menjen el a végső határig. A 
megokolás az, hogy mi is rászorulunk 
Isten irgalmára, s annak előfeltétele 
az, ha mi magunk is irgalmasok 
vagyunk. Az irgalmasságot a mennyei 
Atyától kell megtanulnunk. 
http://boldogozseb.hu/mise-olvasmanyai-a-ev-cimlap/1455-
evkozi-7-vasarnap-a-ev 
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