
 

 
 

        A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
         2017. július 30-án, XII. évfolyam, 30. szám (437) 

 Évközi 17. vasárnap, Aranyszavú Péter pk egyhtan. Liturgikus szín: zöld. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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. 

VII. 31-én, hétfőn,  
Loyolai Ignác, 

rendalapító 

Savio t. (7:00):  
Mária Neve t.:(18:30): Takács Péter- Vilmáért én. m..     
                                                                               mise után imaóra 

VIII. 1-én, kedden,  
Liguori Alfonz pk egyht. 

Savio t. (7:00):  
Mária Neve t.: (18:30):  

VIII. 2-án, szerdán,  
Angyalos Boldoga., V.Özséb 

Savio t. (7:00):  

Mária Neve t.: (18:30):  
VIII. 3-án, csütörtökön,  
Hermina és Kamélia sz. 

Savio t. (7:00):  

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

VIII. 4-én, pénteken,  
Vianney János p., Domonkos  

Savio t. (7:00):  

Mária Neve t.:(18:30): Jézus Szíve tiszteletére én. m. 
VIII. 5-én, szombaton,  

Havas Boldogasszony 
Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.:(18:30): Szeplőtelen Mária Szíve élő és 

elhunyt RFT-ért én. m.                                   mise után imaóra 

VIII. 6-án,  
Évközi 18. vasárnap,   

Urunk színeváltozása 

08:30 – hívekért  

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

11:00 – Savio temp: Juhász Rozáliáért évf. én. m. 

18:30 – esti szentmise:  
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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 118,57.72.76-77.127-128.129-130. Szentl: Róm 8,28-30; Ev: Mt 13,44-52. 

                         Abban az időben 

ezt mondta Jézus a tömegnek: „A 
mennyek országa olyan, mint a 
földbe rejtett kincs, amelyet egy 
ember megtalált. Elrejtette újra, 
azután boldogan elment, eladta 
mindenét, amije csak volt, és 
megvette azt a szántóföldet. A 
mennyek országa olyan, mint 
amikor egy kereskedő igazgyöngyöt 
keresett. Talált egy nagyon 
értékeset, erre elment, eladta 
mindenét, amije csak volt, és 
megvásárolta azt.  
Végül: a mennyek országa olyan, 
mint amikor a hálót a tengerbe 
vetik és az mindenféle halat 
összefog. Mihelyt megtelik, a partra 
vonják, és nekiülve kiválogatják: a 
javát edényekbe rakják, a hitványát 
pedig kidobják. Így lesz a világ 
végén is. Kivonulnak az angyalok, a 
gonoszokat elválasztják az 
igazaktól és tüzes kemencébe vetik, 
ott sírás lesz és fogcsikorgatás. 
Értitek-e mindezt?” „Igen!” – 
felelték. Erre így folytatta: „Minden 
írástudó, aki jártas a mennyek 
országáról szóló tanításban, olyan, 
mint egy családapa, aki kincseiből 
régit és újat vesz elő.”      Mt 13,44-52 

„Ne szalasszunk el egy alkalmat sem, amikor Isten 
lehetőséget ad a jóra.”  Don Bosco 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Ignác, 

Alfonz, Özséb, Hermina, Kamélia, János, Domonkos. 

                                                             Isten éltessen benneteket! 

Az evangéliumi szakasz az Isten országáról 
és annak kereséséről szól. Jézus képekben 
tanít, és azt az igazságot tárja elénk, hogy 
Isten országának keresése és annak 
értéke mindent felülmúl és minden 
áldozatot megér. Ezt a kincset az Isten 
igéjében is feltaláljuk. A Jézusról írt 
evangéliumok hordozzák és feltárják a 
láthatatlannak tűnő Isten-országot. 
Életünk leglényegesebb keresése ez kell 
legyen, a mennyek országának a keresése 
– „ti elsősorban az Isten országát és annak 
igazságát keressétek…” (Mt 6,33) Ezzel a 
kereséssel nem várakozhatunk, nem 
akkor kell elkezdenünk, amikor minden 
módszerünk és ötletünk csődöt mondott, 
ne akkor gondoljunk erre, amikor már 
betegségek uralkodnak el rajtunk, hanem 
elsősorban ennek kell jellemeznie 
hitéletünket. Ha az Isten országának a 
keresői vagyunk, magától a kereséstől 
leszünk annak szerelmesei is, és így válik 
minden a javunkra, ahogyan a 
szentleckében hallottuk (Róm 8,28), a 
kereséssel öltjük magunkra Krisztust. 

Pék Sándor/ 
Magyar Kurír 

A Szent Szűz római főtemplomának, a Santa Maria 
Maggiore bazilikának szentelési évfordulóját ünnepeljük 
ma. A legenda szerint a IV. Szent-ban Liberius pápa 
idejében az örök városban egy János nevű gazdag 
particius és felesége elhatározták, hogy vagyonukat a 
Szent Szűznek ajánlják fel. A Szent Szűz álomban 
megjelent a házaspárnak és tudtukra adta, hogy azon a 
helyen, amelyet másnap hó fog borítani, templomot 
emeljenek tiszteletére. A Szűzanya e szentélyét ezért 
Havas Boldogasszony bazilikának is nevezik. A felépített 
bazilikát III. Sixtus pápa díszítette remek mozaik képekkel 
annak emlékére, hogy az efezusi zsinat 431-ben 
hittételként hirdette ki Szűz Mária istenanyjai méltóságát. 
http://www.katolikusradio.hu/szentek/113 
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