
 

 
 

        A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
         2017. július 23-án, XII. évfolyam, 29. szám (436) 

 Évközi 16. vasárnap, Brigitta svéd szerz., Lenke. Liturgikus szín: zöld. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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. 

VII. 24-én, hétfőn,  
Kinga sz, Borisz, Krisztina 

Savio t. (17:00):  
Mária Neve t.:(18:30): Gerbács Katalinért én. m.     
                                                                               mise után imaóra 

VII. 25-én, kedden,  
Jakab ap, Jakobina,Kristóf 

Savio t. (17:00): Fodor Béláért én.m.  

Mária Neve t.: (18:30): Oszvald Rozáliáért én. m.          
VII. 26-án, szerdán,  
Joakim és Anna, Anikó 

Savio t. (7:00):  

Mária Neve t.: (18:30):  
VII. 27-én, csütörtökön,  
Rudolf vt, szerz, Natália vt. 

Savio t. (7:00):  

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

VII. 28-án, pénteken,  
I.Ince pp, Győző, Viktor pp  

Savio t. (7:00):  

Mária Neve t.:(18:30): Oszlánszki Antalért cs. m. 
VII. 29-én, szombaton,  
Márta sz, Beatrix vt, Flóra 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.:(18:30): Tóth Juliannáért cs. m.       
                                                                               mise után imaóra 

VII. 30-án,  

Évközi 17. vasárnap,   

Aranyszavú Péter pk 

egyhtan. 

08:30 – hívekért  

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

11:00 – Savio temp: Krajcsik Mihályért évf. én. m. 

18:30 – esti szentmise: Jó halál kegyelemért. 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. 

Olv.: Bölcs 12,13.16-19. Zsolt 85,5-6.9-10.15-16a. Szentl: Róm 8,26-27; Evangélium: Mt 13,24-30. 

                         Abban az időben: 

Jézus egy másik példabeszédet is 
mondott a tömegnek: „A mennyek 
országa olyan, mint amikor egy 
ember jó magot vetett a földjébe. 
Míg az emberek aludtak, jött az 
ellenség, konkolyt vetett a búza 
közé, és elment. Amikor a vetés 
kikelt és kalászba szökkent, 
felütötte fejét a konkoly is. Akkor 
a szolgák odamentek a gazdához, 
és megkérdezték: »Uram, te ugye 
jó magot vetettél a földedbe? 
Honnét került hát bele a 
konkoly?” Az így válaszolt: 
„Ellenséges ember műve ez.” A 
szolgák erre megkérdezték: 
„Akarod-e, hogy elmenjünk és 
kiszedjük belőle?” Ő azonban így 
felelt: „Nem, nehogy a búzát is 
kitépjétek, amikor a konkolyt 
kiszeditek! Hagyjátok, hadd nőjön 
az aratásig mindkettő. Aratáskor 
majd megmondom az aratóknak: 
Előbb a konkolyt gyűjtsétek össze, 
kössétek kévébe, hogy elégessük, 
a búzát pedig hordjátok a 
magtáramba!”                     

Mt 13,24-30 

„A szentmisén való részvétel meghiúsítja az ördög terveit.”  
Don Bosco 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Kinga,  

Borisz, Krisztina, Jakab, Jakobina, Kristóf, Joakim, Anna, Anokó,  

Rudolf, Natália, Ince, Győző, Viktor, Márta, Beatrix, Flóra, Péter. 

                                          Isten éltessen benneteket! 

Korunkban sokan igyekeznek letagadni 
azt, hogy létezik a Sátán, még a hívő 
emberek közül is. Teológiai irányzatok 
tagadják a Sátán létét, mondván, hogy a 
keresztény tanítás a Sátán léte nélkül is 
megáll a lábán. 
Ha tagadjuk a Sátán létét, akkor mivel 
magyarázzuk meg a világban 
tapasztalható sok-sok rosszat? Mivel 
magyarázzuk meg az ember rosszra való 
hajlandóságát, amiről Szent Pál apostol 
így ír egyik levelében: "nem a jót teszem, 
amit akarok, hanem a rosszat, amit nem 
akarok". Tudjuk hitünk tanítása alapján, 
hogy az ember a legtökéletesebb 
teremtett lény az angyalok után, de 
ugyanakkor megtapasztaljuk életünkben, 
hogy az ember tud a teremtett világban a 
legtökéletlenebb lenni. Elég csak a 
háborúk borzalmaira gondolni, vagy 
egyszerűen saját életünk olyan elhibázott 
eseményére, tettére, melytől utána 
iszonyodva, elborzadva fordulunk el, s alig 
hisszük el, hogy ezt a borzalmat mi 
cselekedtük, képesek voltunk rá. 
Jézus példabeszéde a konkolyról és a 
konkolyt hintő ellenségről arra tanít 
minket, hogy igenis léteznek az ördögök a 
Sátán, aki bizony sorainkban 
munkálkodik.                               
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20170723 

A földi élet a jó és a rossz küzdelme marad az Egyház 
számára is. Krisztus jó magot hoz, de emberi 
gyengeségből és a gonoszság hatalmából megjelenik a 
konkoly is. A titok tehát nem az, hogy van rossz a 
világban, hanem az, hogy Isten megengedi a jelenlétét, és 
a szétválasztást fenntartja az ítéletre. Itt hivatkozhatunk 
az ő irgalmára, hiszen a bűnös még megtérhet, de 
hivatkozhatunk arra is, hogy Isten nem vonja vissza 
szabadságunkat, amit adott. Itt kiélhetjük szabadságunkat 
jó vagy rossz irányban, de a rossz jelenléte kiemeli az 
erény jóságát. A hit akkor igazán erős, ha sötét háttérben 
is világoskodik. 
http://boldogozseb.hu/mise-olvasmanyai-a-ev-cimlap/680-evkoezi-16-vasarnap-a-ev 
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