
 

 
 

        A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
         2017. június 25-én, XII. évfolyam, 25. szám (432) 

 Évközi 12. vasárnap, Vilmos apát, Viola, Dorottya. Liturgikus szín: zöld. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VI. 25-én,  

Évközi 12. vasárnap,   

Vilmos apát, Viola, 

Dorottya 

08:30 – hívekért  

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

11:00 – Savio temp. 

18:30 – esti szentmise: A jó halál kegyeméért cs. m. 
VI. 26-án, hétfőn,  
Alex, Cirill pk, Virgilius vt, pk. 

Savio t. (17:00):  
Mária Neve t.:(18:30):                                              mise után imaóra 

VI. 27-én, kedden,  
Florencia szerz,Tessza 

Savio t. (7:00):  

Mária Neve t.: (18:30):  
VI. 28-án, szerdán,  
Gonzága Alajos szerz. 

Savio t. (7:00):  

Mária Neve t.: (18:30):  
VI. 29-én, csütörtökön,  

Péter és Pál 

apostolok 

Mária Neve t.: (10:00): 

Savio t. (11:00):  

Mária Neve t.: (18:30):  

VI. 30-án, pénteken,  
Jézus Szíve, Cafasso József 

Savio t. (7:00):  

Mária Neve t.:(18:30):  
VII. 1-én, szombaton,  

Mária Szíve-Ker. János 
Savio t. (17:00):  

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

VII. 2-án,  

Évközi 13. vasárnap,   

Vilmos apát, Viola, 

Dorottya 

08:30 – hívekért  

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

11:00 – Savio temp. 

18:30 – esti szentmise: Micskei Jánosért én. 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. 

Olv.: Jer 20,10-13. Zsolt 68,8-10.14 és 17.33-35. Szentl: Róm 5,12-15; Evangélium: Mt 10,26-33. 

                             Abban az időben 

Jézus ezt mondta apostolainak: Ne 
féljetek az emberektől! Nincs 
rejtett dolog, amelyre fény ne 
derülne, sem titok, amely ki ne 
tudódnék. Amit én sötétben 
mondok nektek, azt ti mondjátok 
el világosban: és amit fülbe súgva 
hallotok, hirdessétek a 
háztetőkön! 
És ne féljetek azoktól, akik a testet 
megölik, de a lelket nem tudják 
megölni. Inkább attól féljetek, aki 
a lelket is, a testet is a pokolba 
taszíthatja. 
Egy fillérért ugye két verebet 
adnak? És mégsem hull a földre 
egy se közülük Atyátok tudta 
nélkül? Nektek pedig minden szál 
hajatokat számon tartják! Ne 
féljetek hát: sokkal többet értek ti 
a verebeknél! Ha valaki megvall 
engem az emberek előtt, én is 
megvallom őt Atyám előtt, aki a 
mennyekben van. De ha valaki 
megtagad engem az emberek előtt, 
én is megtagadom őt Atyám előtt, 
aki a mennyekben van.    Mt 10,26-33 

„Csak az alázatosak kapnak elegendő erőt, hogy az 
érzéki bűnöket legyőzzék.”  Don Bosco 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Vilmos, Viola, 

Dorottya, Alex, Cirill, Virgilius, László, Deli, Sámson, Irénesusz, Irén, 

Laura, Péter, Pál, Paulina.              Isten éltessen benneteket! 

Olyan a sátán hatalma, mint egy 
megkötözött veszett kutya. Akit a 
veszett kutya megharap, az elkapja a 
veszettséget és az életébe kerülhet. 
De ez a kutya meg van kötözve, 
pórázon van. Csak azt tudja 
megharapni, aki bemerészkedik a 
pórázon belülre. Aki a pórázon kívül, 
biztonságos távolságból szemléli a 
veszett kutyát, annak nem árthat. 
Csaholhat, vicsoroghat a kutya ahogy 
akar, de a pórázon kívül állónak a haja 
szála sem görbülhet. 
Így vagyunk a sátánnal mi is. Szabad 
akaratunk folytán bemehetünk a 
pórázon belülre, engedhetünk a sátán 
kísértésének a bűnt elkövetve, de ha 
nemet mondunk, akkor a sátánnak 
nincs hatalma fölöttünk, mert Krisztus 
Urunk megkötözte a sátánt örök 
időkre! 
Így lelki életünkben is. Ha elkövetjük a 
bűnt van gyógyír lelkünk sebére. Jézus 
Krisztus kész a megbocsátásra. A 
megbocsátó Jézus vár bennünket 
minden szentgyónás alkalmával, hogy 
a sátán által rajtunk ejtett sebeket 
begyógyítsa. 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20170625 

Te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat. 
Esendő, elbukó emberre, de olyan emberre, aki kész  
a hitvallásra. Ránk is számít, ránk is építeni akar Krisztus. 
Ezért hív bennünket, hogy megerősítsen a Szentmise  
által, és küld, hogy tanúságot tegyünk  
Róla, szeretetéről. http://www.katolikusradio.hu/szentek/91 

Pál apostol magatartása eleven bizonyíték arra, hogy 
a hit mit ad az embernek. Ő hirdette az evangéliumot,  
utazott, ,fáradozott, buzdított, sokaknak megmutatta  
a szeretet és az üdvösség útját. Élete végén azonban a  
nagy áldozatot neki magának kellett meghozni. Tudja,  
hogy a Néró féle üldözés alatt a halálos ítélet várja, de  
élteti a remény, hogy Krisztus megjutalmazza fáradozásaiért, s vértanúsága is 
tanúságtétel lesz Isten ügye mellett. http://boldogozseb.hu/mise-olvasmanyai-a-ev-cimlap/709-

junius-29-szent-peter-es-szent-pal-apostolok-uennepe-uennepi-mise-qaq-ev 
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