
 

 
 

        A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
         2017. augusztus 27-én, XII. évfolyam, 34. szám (441) 

 Évközi 21. vasárnap, Mónika csdanya, Cézár hitv. Liturgikus szín: zöld. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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. 

VIII. 28-áén, hétfőn,  
Ágoston pk, Hermina 

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

VIII. 29-én, kedden,  
Keresztelő János fővétele 

Savio t. (7:00):  
Mária Neve t.: (18:30): Csanádi Istvánért, én.évf.m. 

VIII. 30-án, szerdán,  
Félix áldp, Rózsa, Letícia 

Savio t. (7:00):  

Mária Neve t.: (18:30):  
VIII. 31-én, csütörtökön,  

Arisztid tudós,Bella, Erika 

Savio t. (7:00):  

Mária Neve t.: (18:30): Miklós Ferencért, én.évf. m. 

                                                                 mise után szentségimádás 

IX. 1-én, pénteken,  
Egyed apát, Noómi csdanya  

Savio t. (7:00):  

Mária Neve t.:(18:30): Jézus szt. Szíve tiszt., énm. 
IX. 2-án, szombaton,  

Renáta, Renátusz vt. 
Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.:(18:30): Szűz Mária Szeplőtelen Szíve tiszt. 
                                                                                mise előtt imaóra 

IX. 3-án,  
Évközi 22. vasárnap,   

Nagy Gergely pp,  

08:30 – hívekért  

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

11:00 – Savio temp:  
16:00 – Szentmise a Deonicai keresztnél 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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: Kalapiš Stojan SDB, szerkesztő: Gabona Ferenc. 

Olv.: Iz 22,19-23. Zsolt 137,1-2a.2bc-3.6 és 8bc. Szentl: Róm 11,33-36; Evangélium: Mt 16,13-20. 

               Amikor Jézus Fülöp 

Cezáreájának vidékére ért, 
megkérdezte tanítványaitól: 
„Kinek tartják az emberek az 
Emberfiát?” Ezt válaszolták: „Van, 
aki Keresztelő Jánosnak, van, aki 
Illésnek, mások Jeremiásnak vagy 
valamelyik prófétának.” Ő tovább 
kérdezte őket: „Hát ti, kinek 
tartotok engem?” Simon Péter 
válaszolt: „Te vagy a Krisztus, az 
élő Isten Fia.” Erre Jézus azt 
mondta neki: „Boldog vagy Simon, 
Jónás fia, mert nem a test és a vér 
nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem 
az én mennyei Atyám. Ezért 
mondom neked, hogy te Péter 
vagy, és én erre a sziklára építem 
Egyházamat, s a pokol kapui nem 
vesznek erőt rajta. Neked adom a 
mennyek országának kulcsait: 
Amit megkötsz a földön, meg lesz 
kötve a mennyben is, és amit 
feloldasz a földön, fel lesz oldva a 
mennyben is. 
Akkor lelkére kötötte a 
tanítványoknak, el ne mondják 
senkinek, hogy ő a Messiás            
Mt 16,13-20 

„Kapaszkodj Istenbe, mint a madár: amikor énekel, remeg 
alatta az ág, de tudja, hogy tud repülni.”  Don Bosco 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Ágoston,  

Hermina, János, Félix, Rózsa, Letícia, Arisztid, Bella, Erika, Egyed,  

Noémi, Renáta, Renátusz, Gergely.       Isten éltessen benneteket! 

Tanítása és csodái alapján Jézus joggal 
tette fel a kérdést, hogy kinek tartják 
őt. Péter válaszából és Jézus 
magyarázatából kitűnik, hogy a hit az 
Isten Fiában csak kegyelmi ajándék 
lehet, nem az emberi képesség 
eredménye. Jézus ezt a hitet akarja 
megszilárdítani az Egyházban. Pétert 
sziklaalappá teszi, ezért megrendülés 
nélkül fogja hordozni a hitet. Egyben 
hatalmat ad neki, hogy ezt a hitet 
kifelé, az Egyház közösségében is 
láthatóvá tegye. Ő elég erősnek érezte 
magát arra, hogy az Isten országának 
ügyét gyarló emberekre bízza. 
http://boldogozseb.hu/mise-olvasmanyai-a-ev-
cimlap/685-evkoezi-21-vasarnap-a-ev 

TANÉVNYITÓ SZENTMISE – TÁSKASZENTELÉS 
                     Kedves gyerekek, szülők, tanítók, 
tanárok és hívek! 

VASÁRNAP, 2017. szeptember 3-án 
10 órakora Mária Szent Neve templomban 

egy szívvel imádkozzunk a Szentlélekhez és 
bizalommal nézzünk a ránk váró feladatok elé! 
Sok jót tehetünk a megszerzett tudásunkkal, 
kibontakoztathatjuk tehetségünket, mert a Lélek 
segít abban, hogy Isten elképzelése szerint 
használjuk képességeinket. 

Templombúcsúk: 
IX. 3-án Lukácsfalván, 11:00 
IX. 3-án Deonicán, 16:00 
IX.10-én Muzslyán a Mária 
Neve templomban. 

Elhunytak a múlt héten: Madarász Margit és Szabó György.  
Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért! 
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