
 

 
 

        A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
         2017. július 2-án, XII. évfolyam, 26. szám (433) 

 Évközi 13. vasárnap, Sarlós Boldogasszony, Ottó pk. Liturgikus szín: zöld. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VII. 2-án,  

Évközi 13. vasárnap,   

Sarlós Boldogasszony, 

Ottó pk 

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. 

VII. 3-án, hétfőn,  
Tamás ap, Kornél 

Savio t. (17:00):  
Mária Neve t.:(18:30): Medjugorjei Szűzanya tiszteletére cs. m.   

                                                                                  mise után imaóra 

VII. 4-én, kedden,  
Portug. Izabella özv, Berta 

Savio t. (7:00):  

Mária Neve t.: (18:30):  
VII. 5-én, szerdán,  
Cirill szerz. és Metód pk 

Savio t. (7:00):  

Mária Neve t.: (18:30):  
VII. 6-án, csütörtökön,  

Goretti Mária vt. szűz 
Savio t. (7:00):  

Mária Neve t.: (18:30): A család áldásáért cs. m. 
                                                                     mise után szentségimádás 

VII. 7-én, pénteken,  
Vilibald pk, Apollónia 

Savio t. (7:00):  

Mária Neve t.:(18:30): Jézus Szíve tiszteletére én. m. 
VII. 8-án, szombaton,  
Kilián pk, Eperke, Edgár 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.:(18:30): Szeplőtelen Mária Szíve tiszteletére 

én. m. élő és elhunyt RFT-tagokért                mise után imaóra 

VII. 9-én,  

Évközi 14. vasárnap,   

Veronika szerz, 

Hajnalka 

08:30 – hívekért  

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

11:00 – Savio temp. 

18:30 – esti szentmise: Nagy Vendelért cs. m. sz. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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.: 2Kir 4,8-11.14-16a. Zsolt 88,2-3.16-17.18-19. Szentl: Róm 6,3-4.8-11; Evangélium: Mt 10,37-42. 

                  Abban az időben Jézus 

ezt mondta apostolainak: 
Aki apját vagy anyját jobban 
szereti, mint engem, nem méltó 
hozzám. Aki nem veszi föl a 
keresztjét és nem követ engem, 
nem méltó hozzám. Aki megtalálja 
életét, elveszíti azt, de aki értem 
elveszíti életét, megtalálja azt. 
Aki titeket befogad, engem fogad 
be, és aki engem befogad, azt 
fogadja be, aki engem küldött. Aki 
befogadja a prófétát, mert próféta, 
az a próféta jutalmát kapja. És aki 
az igazat befogadja, mert igaz, az 
az igaznak jutalmát kapja. 
S ha valaki csak egy pohár friss 
vizet ad is e legkisebbek egyikének 
azért, mert az én tanítványom, 
bizony mondom nektek, nem 
marad el a jutalma.          Mt 10,37-42 

„Vállaljuk az egyszerű dolgokat, de végezzük 
kitartással.”  Don Bosco 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Ottó, Tamás, 

Kornél, Izabella, Berta, Cirill, Metód, Mária, Vilibald, Apollónia, Kilián, 

Eperke, Edgár, Veronika, Hajnalka.          Isten éltessen benneteket! 

Valójában sokan nem is vetik el 
mindenestől az Istent, csak éppen egy 
kicsit másnak is hódolnak, ami éppen 
kedves előttük: egy kicsit az Istennek, 
egy kicsit az ördögnek. De épp ez az ami 
nem megy, a mai evangélium üzenete 
alapján! Ha szíved csücskét más tölti be, 
ha nem teljes szívedből, teljes elmédből, 
teljes lelkedből és minden erődből 
szereted az Istent, akkor nem vagy 
méltó Istenhez. Mert itt kell meglátni 
azt, hogy Isten szempontjából mit jelent 
az, hogy "aki apját vagy anyját jobban 
szereti, mint engem, nem méltó 
hozzám". 
Jézus nem véletlenül hangsúlyozza a 
felebaráti szeretetet, mert az is éppoly 
fontos, mint az istenszeretet. A 
felebaráti szeretet alapja az, hogy 
minden ember Isten képmása. Jézus 
pedig még ehhez hozzáteszi: "aki titeket 
befogad, engem fogad be. ", azaz 
minden megkeresztelt ember Krisztus 
képmása. 
El kell kezdeni a megújulást még ma. Ne 
várjunk holnapig, és ne várjuk azt, hogy 
majd más elkezdi, mert akkor sose 
kezdjük el. Aki egy kicsit is komolyan 
veszi hitét, annak törekedni kell Isten- és 
emberszeretet megvalósítására. 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20170702 

Régi szokás szerint ma ünnepeljük a 
Boldogságos Szűz Mária látogatását. Az aratási 
munkálatok miatt nálunk Sarlós Boldogasszony 
a mai ünnep népies neve. Mária az angyali 
üdvözlet alkalmával Gábriel főangyaltól tudta 
meg, hogy idős rokona, Erzsébet, Keresztelő 
Szent János leendő anyja már hat hónapja 
gyermeket vár. Azonnal útra kelt, hogy a nehéz 
napokban segítségére lehessen. Ehhez a 
látogatáshoz kapcsolódik Mária csodaszép 
hálaéneke, a magnificát, amely azóta is a 
keresztény ember kedves imádsága. 
http://www.katolikusradio.hu/szentek/93 

Elhunytak a múlt héten: Nagy 

Julianna, Bacsó Barbara 

(Écska), Báncsov Irén 

(Erzsébetlak). Imádkozzunk 

elhunyt testvéreinkért! 
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