
 

 
 

        A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
         2017. július 16-án, XII. évfolyam, 28. szám (435) 

 Évközi 15. vasárnap, Kármel-hegyi Boldogasszony. Liturgikus szín: zöld. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VII. 16-án,  

Évközi 15. vasárnap,   

Kármel-hegyi 

Boldogasszony 

08:30 – hívekért  

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

11:00 – Savio temp. 

18:30 – esti szentmise:  

VII. 17-én, hétfőn,  
Sarolta vt,András, Benedek 

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

VII. 18-án, kedden,  
Hedvig kirné, Frigyes vt, pk. 

Savio t. (7:00):  

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

VII. 19-én, szerdán,  
Arany vt,sz. Aurea, Emília 

Savio t. (7:00):  

Mária Neve t.: (18:30):  
VII. 20-án, csütörtökön,  
Illés próf, Margaréta vt. sz 

Savio t. (7:00):  

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

VII. 21-én, pénteken,  
Brindisi Lőrinc egyht, Dániel pr  

Savio t. (7:00):  

Mária Neve t.:(18:30):  
VII. 22-én, szombaton,  

Mária Magdolna, Manda 
Savio t. (17:00):  

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

VII. 23-án,  

Évközi 16. vasárnap,   

Brigitta svéd szerz., 

Lenke 

08:30 – hívekért  

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

11:00 – Savio temp. 

18:30 – esti szentmise: Halász Attiláért 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.: Iz 55,10-11. Zsolt 64,10abcd.10e-11.12-13.14. Szentl: Róm 8,18-23; Evangélium: Mt 13,1-9. 

                         Abban az időben: 

Jézus elment hazulról, és leült a tó 
partján. Hatalmas tömeg gyűlt 
össze, ezért beült egy csónakba, a 
tömeg pedig ott állt a parton. Ekkor 
példabeszédekben sok mindenre 
oktatta őket: 
„Íme, kiment a magvető vetni. 
Amint vetett, némely szem az 
útszélre esett. Jöttek az ég madarai, 
és ezeket mind megették. Némely 
szem kövek közé esett, ahol nem 
volt elég termőföld. Ezek hamar 
kikeltek, hisz nem volt mély a föld. 
Majd amikor a Nap fölkelt és forrón 
tűzött, kiégtek, mert nem volt 
gyökerük. Voltak szemek, amelyek 
tövisek közé estek, és amikor nőni 
kezdtek, a tövisek elfojtották őket. 
De a többi szem jó földbe hullott, és 
termést hozott:  
az egyik száz- 
szorosat,  
a másik hatvan- 
szorosat,  
a harmadik  
harmincszorosat. 
Akinek van füle,  
hallja meg!” 
Mt 13,1-9 

„A jóságot az elvetemült emberek is tisztelik, de nem 
gyakorolják.”  Don Bosco 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Sarolta,  

András, Benedek, Hedvig, Frigyes, Arany, Aurea, Emília, Illés,  

Margaréta, Lőrinc, Dániel, Mária, Magdolna, Manda, Brigitta, Lenke.                    

                                          Isten éltessen benneteket! 

A megkeresztelteknek átlagosan 10%-a jár 
el rendszeresen vasárnaponként a 
templomba. A többi 90%-nak a 
legalapvetőbb vallási cselekedetre 
egyszerűen nincs igénye. Még a gyermekét 
elküldi hittanra, elsőáldozásra, 
bérmálkozásra, még eljön templomi 
esküvőre, de igazából csak afféle szokásnak 
eleget téve, a külsőségeknek hódolva igazi 
tartalom nélkül. 
Aztán akik eljárnak is vasárnapról 
vasárnapra a szentmisére, azok között is 
sokan csak végignézik a misét, mint egy 
színházi előadást, a közös imákba énekbe és 
a szentségek vételébe bele nem 
kapcsolódva. Az ilyenek a misén a szó 
szoros értelmében "nézvén néznek, de 
mégsem látnak". 
Kevesen vagyunk és még kevesebben 
leszünk. Hol a hiba, hogy ilyen kevesen 
vagyunk? 
Kedves testvérek! A hiba nem a keresztény 
tanításban van, nem az elvetett magban, 
Igében, mert a mag az mindig jó. A hiba ott 
van, hogy sok mag az útszélre, kövek közé, 
tövisek közé esik. 
Mi vajon hogyan fogadjuk Isten igéjét? 
Nyitott szívvel, gyümölcsözően, vagy a kor 
divatjának hódolva közömbösen? Nálunk jó 
földbe hullott a mag, százszoros termést 
hozva, vagy az útszélre, kövek, tövisek 
közé?                                Forrás: Ócsai József 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20170716 

A magvetőről szóló példabeszéd az első 
helyen áll az Isten országáról szóló 
sorozatban. Bizonyos értelemben megadja a 
programot Az ország hirdetése és valósítása 
mindig bele fog ütközni az emberek 
érdektelenségébe, könnyelműségébe, 
anyagiasságába és állhatatlanságába. Jézus 
tudja, hogy mire vállalkozik. Az Egyháznak is 
tudatában kell lennie, hogy küldetése nem 
könnyű. De Isten megtalálja számítását az 
emberek gyarlósága ellenére. Talál olyan 
talajt, amely bő termést hoz. 
http://boldogozseb.hu/mise-olvasmanyai-a-ev-cimlap/679-
evkoezi-15-vasarnap-a-ev 

Elhunytak a múlt héten: 

Váczi József és Naj Rozália. 

Imádkozzunk elhunyt 

testvéreinkért! 
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