
 

 
 

        A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
         2017. augusztus 6-án, XII. évfolyam, 31. szám (438) 

 Évközi 18. vasárnap, Urunk színeváltozása. Liturgikus szín: fehér. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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:  

VIII. 7-én, hétfőn,  
II.Sixtus vt. pp, Donát 

Savio t. (7:00):  
Mária Neve t.:(18:30): Medjugorjei Szűzanyja tiszteletére, cs. m. 

                                                                               mise után imaóra 

VIII. 8-án, kedden,  
Domonkos szerz, Cirjék vt. 

Savio t. (7:00):  
Mária Neve t.:(18:30): Hálaadó szentmise Jézus Szíve tiszteletére én.m.   

VIII. 9-én, szerdán,  
Keresztes Benedika szerz. vt.  

Savio t. (7:00):  

Mária Neve t:(18:30):Kissmárton Antalért és Babinszki Annáért én.m. 

VIII. 10-én, csütörtökön,  
Lőrinc vt. szerpap, Blanka 

Savio t. (7:00):  

Mária Neve t:(18:30):Labanc Lázárért, cs.m. mise után szentségimádás 

VIII. 11-én, pénteken,  
Assisi Klára sz., Zsuzsanna 

Savio t. (7:00):  

Mária Neve t.:(18:30):  
VIII. 12-én, szombaton,  
XI.Ince pp, Diána vt. 

Savio t. (17:00):  

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

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:  
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                         Hat nap múlva Jézus 

maga mellé vette Pétert, Jakabot és 

Jánost, a testvérét, és fölvitte őket 

külön egy magas hegyre, és színében 

elváltozott előttük. Ragyogott az arca, 

mint a nap, a ruhái pedig fehérek 

lettek, mint a napsugár. És íme, 

megjelent nekik Mózes és Illés, s 

beszélgettek vele. Péter ekkor azt 

mondta Jézusnak: ,,Uram, jó nekünk 

itt lenni! Ha akarod, csinálok itt 

három sátrat, neked egyet, Mózesnek 

egyet és Illésnek egyet.’’ Amíg 

beszélt, íme, fényes felhő árnyékolta 

be őket, s íme, a felhőből egy hang 

szólt: ,,Ez az én szeretett Fiam, 

akiben kedvem telik, őt hallgassátok’’ 

[Iz 42,1; MTörv 18,15]. Ennek 

hallatán a tanítványok arcra borultak 

és igen megijedtek. Jézus odament, 

megérintette őket és azt mondta: 

,,Keljetek föl, és ne féljetek!’’ 

Amikor fölemelték a szemüket, senkit 

sem láttak, csak Jézust egymagát. 

Amint lejöttek a hegyről, Jézus 

megparancsolta nekik: ,,Senkinek se 

beszéljetek a látomásról, amíg az 

Emberfia a halottak közül föl nem 

támad.’’     
 Mt 17,1-9 

„Helyezzük magunkat nagy bizalommal Isten kezébe, 
imádkozzunk és minden jól fog menni.”  Don Bosco 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Donát,  

Domonkos, Cirjék, Benedika, Lőrinc, Blanka, Klára, Zsuzsanna, Ince, 

Diána, Poncián, Ipoly, Ibolya.                  Isten éltessen benneteket! 

Jézus megdicsőülésének helye a régi 

hagyomány szerint a galileai Tábor-

hegy volt. A csoda színhelyén még az 

arab hódítás előtt három bazilika 

épült. Felszentelésük napja, augusztus 

6. lett Urunk színeváltozásának 

(latinul: transfiguratio) ünnepe. 

A nyugati egyházban az első 

ezredforduló közeledtével kezdték 

számon tartani, összefüggésben Krisztus 

1000-re várt visszatértével. Hivatalos 

ünneppé III. Calixtus pápa emelte annak 

emlékére, hogy Hunyadi János a 

keresztes hadat toborzó Kapisztrán 

Szent János segítségével 1456-ban 

felszabadította a török ostrom alól 

Nándorfehérvárt, az akkori 

Magyarország déli végvárát. A két 

időpont egybeesése azzal magyarázható, 

hogy az 1456. július 22-ei győzelem híre 

két héttel később, épp augusztus 6-án 

érkezett a pápai udvarba. 
http://www.magyarkurir.hu/hirek/urunk-szinevaltozasa-
63009 

Ima az egyházközség lelkipásztoraiért 
Úristen, aki nekünk lelkipásztorunkban lelki vezetőt adtál, esedezve 
kérünk, add meg neki és minekünk is a hit erejét, a remény bátorságát és a 
szeretet tüzét. Adj szívébe természetfölötti nagy szeretetet hívei iránt.  
Add meg a buzgóság lelkét, amikor imádkozik, elmélkedik,  
a szentségeket kiszolgáltatja, és a szentmiseáldozatot bemutatja oltáraidon;  
az értelemnek, tudománynak és bölcsességnek lelkét,  
amikor minket a szent hitre és parancsolataidra oktat,  
a tanács lelkét, amikor figyelmeztet és óv,  
vigasztal és gyógyít minket a bűnbánat  
szentségében; az istenfélelem lelkét,  
hogy a Te dicsőségeden és a lelkek üdvén kívül  
mást ne keressen; az erőnek lelkét,  
hogy Krisztusnak, a mi Királyunknak  

zászlaja alatt bátran vezessen minket.  
http://www.kalazanci.ro/ima_03.html 

http://www.katolikusradio.hu/szentek/119
mailto:gabona.f@gmail.com

