
 

 
 

        A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
         2017. augusztus 13-án, XII. évfolyam, 32. szám (439) 

 Évközi 19. vasárnap, Poncián pp, Ipoly vt, Ibolya. Liturgikus szín: zöld. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VIII. 13-án,  
Évközi 19. vasárnap,   

Poncián pp, Ipoly vt, 

Ibolya 

08:30 – hívekért  

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

11:00 – Savio temp:  
18:30 – esti szentmise:  

VIII. 14-én, hétfőn,  
Maximilián Kolbe vt. szerz. 

Savio t. (7:00):  
Mária Neve t.:(18:30): (elmarad)  Zarándoklat Töröktopolyára 1200  

VIII. 15-én, kedden,  

Nagyboldogasszony 

Mária Neve t.: (10:00): 

Savio t. (11:00):  
Mária Neve t.: (18:30): Bakos Annáért énm. 

VIII. 16-án, szerdán,  
Rókus hitvalló, Ábrahám 

Savio t. (7:00):  

Mária Neve t.: (18:30):  
VIII. 17-én, csütörtökön,  

Jácint szerz, Réka, Hetény 

Savio t. (7:00):  

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

VIII. 18-án, pénteken,  
Ilona császárné, Klaudia  

Savio t. (7:00):  

Mária Neve t.:(18:30):  
VIII. 19-én, szombaton,  
Eudes János áldp,Lajos pk 

Savio t. (17:00):  

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

VIII. 20-án,  
Évközi 20. vasárnap,   

Szent István király, 

Stefánia 

08:30 – hívekért  

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

11:00 – Savio temp:  
18:30 – esti szentmise:  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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.: 1Kir 19,9a.11-13a. Zsolt 84,9ab-10.11-12.13-14. Szentl: Róm 9,1-5; Ev: Mt 14,22-33. 

               Amikor (a kenyérszaporítás 
után) a tömeg befejezte az étkezést, 
Jézus mindjárt a csónakba 
parancsolta tanítványait, hogy amíg ő 
elbocsátja a tömeget, menjenek át 
előtte a túlsó partra. Amint 
elbocsátotta az embereket, fölment a 
hegyre, hogy egyedül imádkozzék. 
Közben beesteledett, s ő ott volt 
egymagában. A csónak pedig már jó 
pár stádiumnyira eltávolodott a 
parttól. Hányták-vetették a hullámok, 
mert ellenszél fújt. Éjszaka a 
negyedik őrváltás idején Jézus 
elindult feléjük a víz színén járva. 
Amikor észrevették, azt hitték, hogy 
kísértet, és rémületükben 
felkiáltottak. De Jézus azonnal 
megszólította őket: „Bátorság! Én 
vagyok! Ne féljetek!” Erre Péter 
odaszólt neki: „Uram, ha te vagy az, 
parancsold meg, hogy hozzád menjek 
a vízen!” Ő azt mondta: „Jöjj!” Péter ki 
is szállt a csónakból, elindult a vízen, 
és ment Jézus felé. De az erős szél 
láttán megijedt, és merülni kezdett. 
Felkiáltott: „Ments meg, Uram!” Jézus 
nyomban kinyújtotta kezét, megfogta 
őt, és így szólt hozzá: „Te kicsinyhitű, 
miért kételkedtél?” Mikor beszálltak 
a bárkába, a szél elállt. A csónakban 
levők pedig leborultak előtte, és így 
szóltak: „Te valóban az Isten Fia 
vagy!”                                     Mt 14,22-33 

„Legyen bátorságod megvallani hitedet és meggyőződésedet.”  
Don Bosco 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Maximilián,  

Rókus, Ábrahám, Jácint, Réka, Hetény, Ilona, Klaudia, János, Lajos, 

István, Stefánia.                         Isten éltessen benneteket! 

Jézus az aki kezdeményez, aki megszólítja 
apostolait: "Bátorság! Én vagyok! Ne 
féljetek!" Jézus kezdeményezése jelzi: 
mindig az Isten a kezdeményező a hit 
dolgában is. Az Isten adja meg a hitet, a 
hit kegyelmét. Azt a kegyelmet, melyet az 
ember soha semmivel nem érdemelt ki, 
ami egyes egyedül Isten ajándéka. De 
Isten mindenkinek megadja, hiszen Isten 
lehajol az emberekhez, mint ahogy Jézus 
lejött a hegyről segíteni a viharban 
bajlódó tanítványainak. 
Péter fogékony a hitre: "Uram, ha te vagy, 
parancsold meg, hogy hozzád menjek a 
vízen!" S elindul. Míg Jézusra néz, addig 
hisz, addig a vízen jár. De mikor a viharra 
tekint, meginog hite, mert emberi 
tudással lehetetlen, hogy ő a vízen járjon. 
S ekkor kezd merülni. Krisztushoz kiált, s 
az megfogja kezét: "Te kicsinyhitű, miért 
kételkedtél?" 
Életünkben akárhányszor is levesszük 
tekintetünket Jézusról, akárhányszor is 
kételkedünk, s elmerülünk, Jézus mindig 
kész megfogni kezünket, Jézus mindig 
hazavár. 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20170813 

Nagyboldogasszony napján az Egyház a Boldogságos 
Szűz Mária mennybevitelét ünnepli. Azt a hitigazságot, 
dogmát ünnepli ezen a napon az Egyház, hogy a 
Boldogságos Szűz Mária halála után nem úgy halt meg, 
mint akárki közülünk. Az ő testét nem érte romlás, 
hanem a mennyei dicsőségbe testestől-lelkestől 
felvétetett, s a mindenható Isten a mindenség 
királynéjává tette. A rózsafüzér titkai közül a dicsőséges 
ezen két titkát ünnepli az Egyház: ki téged Szent Szűz a 
mennybe fölvett; s a másik: Ki téged Szent Szűz a 
mennyben megkoronázott. Ezt a hitigazságot 
dogmaként vallja az Egyház, vagyis olyan hitigazságként, 
ami biztos hitigazság a kinyilatkoztatásban. 
http://www.katolikusradio.hu/szentek/133 
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