
 

 
 

        A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
         2017. augusztus 20-án, XII. évfolyam, 33. szám (440) 

 Évközi 20. vasárnap, Szent István király, Stefánia. Liturgikus szín: fehér. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VIII. 20-án,  

Évközi 20. vasárnap,   

Szent István király, 

Stefánia 

08:30 – hívekért (elhunytak: Pálinkás Katica) 

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

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

VIII. 21-én, hétfőn,  
X.Piusz pp, Grácia, Sámuel 

Savio t. (7:00):  
Mária Neve t.:(18:30): Szűzanya tiszt-re, hogy óvja 

családjainkat, csm.                                       mise után imaóra 

VIII. 22-én, kedden,  
Egek Királynője, Boglárka 

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

VIII. 23-án, szerdán,  
Limai Róza sz., Szidónia 

Savio t. (7:00):  

Mária Neve t.: (18:30):  
VIII. 24-én, csütörtökön,  

Bertalan ap, Aliz, Detre 

Savio t. (7:00):  

Mária Neve t.: (18:30): Kónya Gizelláért, énm. 
                                                                 mise után szentségimádás 

VIII. 25-én, pénteken,  
Lajos fr.kir., Kalaz. József  

Savio t. (7:00):  

Mária Neve t.:(18:30):  
VIII. 26-án, szombaton,  
Zefír pp, Natália assz, Izsó 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.:(18:30): Zónai Pálért, énm.  mise után imaóra 

VIII. 27-én,  

Évközi 21. vasárnap,   

Mónika csdanya, Cézár 

hitv. 

08:30 – hívekért  

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

11:00 – Savio temp:  
18:30 – esti szentmise: A jó halál kegyelméért, csm. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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.: Péld 4,10-15.18-27. Zsolt 65,1-2.8.9 és 16.17. Szentl: Ef 4,17-24; Evangélium: Mt 7,24-29. 

               Abban az időben Jézus 

így szólt tanítványaihoz: 
Mindaz, aki meghallgatja 
szavaimat és szerintük cselekszik, 
ahhoz az okos emberhez hasonlít, 
aki a házát sziklára építette. 
Szakadt a zápor, ömlött az ár, 
süvített a szél, és nekizúdult a 
háznak, de az nem dőlt össze, 
mert sziklára épült. 
Aki viszont hallgatja szavaimat, de 
nem követi azokat, ahhoz az 
ostoba emberhez hasonlít, aki a 
házát homokra építette. Szakadt a 
zápor, ömlött az ár, süvített a szél, 
nekizúdult a háznak, az összedőlt, 
és nagy romhalmaz lett belőle. 
Ezzel Jézus befejezte beszédét. A 
nép elragadtatással hallgatta 
tanítását, mert úgy tanított, mint 
akinek hatalma van, nem úgy, 
mint az írástudók.            Mt 7,24-29 

„Legyetek okosak: ne felejtsük el azonban, hogy az okosság a 
hit és a lelkiismeret megóvását szolgálja.”  Don Bosco 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Pius, Grácia, 

Sámuel, Boglárka, Róza, Szidónia, Bertalan, Aliz, Detre, Lajos, József, 

Zefír, Natália, Izsó, Mónika, Cézár.        Isten éltessen benneteket! 

Hitünk megalapozásához keressük meg 
azokat az utakat, amelyek megfelelnek a 
mai helyzetnek! A legfontosabb az, hogy a 
felnőtt keresztények tekintsék 
szívügyüknek hitük, hívő életük 
elmélyítését. Még a II. Vatikáni zsinat 
tanításai között olvashatjuk, hogy minden 
hívő törekedjen az élethelyzetének 
megfelelő krisztusi tökéletességre. Ezt a 
célt elsősorban a kisközösségek 
igyekeznek elősegíteni a saját 
lelkiségüknek megfelelő módon. Nagyon 
sok lelki gyümölcsöt teremne, ha az 
egyházközségek életében is komoly helyet 
kapna a keresztény tökéletességre való 
törekvés előmozdítása. Egyre többet 
hangoztatjuk, hogy a hitoktatás alanyai 
elsősorban a felnőtt keresztények. Ennek 
szolgálatában alakulhatna ki az a lelkiség, 
amely feladatának tartja a keresztény élet 
folyamatos elmélyítését. Milyen 
nagyszerű lenne, ha a keresztény családok 
tagjai ilyen szellemben alakítanák családi 
életüket, gyermekeik vallásos nevelését! 
Ezt alapozza meg a mai evangélium 
tanítása: "Mindaz, aki hallgatja 
tanításomat és tettekre is váltja, hasonlít 
a bölcs emberhez, aki házát sziklára 
építette." 
http://plebania.net/dolgozoszoba/?op=szentkeres&nev=1
22 

Szent István király.  Esztergomban 
született 969 körül. A keresztény 
hitre térve Szent Adalbert püspök 
megkeresztelte. Atyjának, Géza 
nagyfejedelemnek művét folytatva 
kereszténnyé tette nemzetét. II. 
Szilveszter pápától kért 
megerősítést és koronát. 1000-ben 
Magyarország királyává koronázták. 
Feleségével, Boldog Gizellával és 
fiával Szent Imrével a magyar család 
első szent példáját adták. Igazságos, 
békeszerető és szent életű király 
volt, aki az Egyház törvényeit meg- 

tartotta és alattvalói igazi javát 
kereste. Tíz püspökséget, több 
kolostort alapított, az egyházi életet 
messzemenően támogatta. Miután 
utolsó fiúgyermekét, Imrét is 
elvesztette, országát a Boldogságos 
szűz Mária oltalmába ajánlotta. 
1038. augusztus 15-én halt meg, és 
Székesfehérvárott, az általa épített 
Nagyboldogasszony-
székesegyházban temették el. Szent 
László király idején avatták szentté 
1083. augusztus 20-án. 
http://www.katolikusradio.hu/szentek/122 
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