
 

 
 

        A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
         2017. július 9-án, XII. évfolyam, 27. szám (434) 

 Évközi 14. vasárnap, Veronika szerz, Hajnalka. Liturgikus szín: zöld. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VII. 9-én,  
Évközi 14. vasárnap,   

Veronika szerz, 

Hajnalka 

08:30 – hívekért  

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

11:00 – Savio temp. 

18:30 – esti szentmise: Nagy Vendelért cs. m. sz. 

VII. 10-én, hétfőn,  
Amália sz, Engelbert, 

Rubina 

Savio t. (17:00):  
Mária Neve t.:(18:30):  
                                                                                  mise után imaóra 

VII. 11-én, kedden,  
Benedek rendalapító apát 

Savio t. (7:00):  

Mária Neve t.: (18:30):  
VII. 12-én, szerdán,  
Gualpertó János, Dalma 

Savio t. (7:00):  

Mária Neve t.: (18:30):  
VII. 13-án, csütörtökön,  
Jenő pk, Henrik kir, Sára 

Savio t. (7:00):  

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

VII. 14-én, pénteken,  
Lellipsi Kamill p, Zalán, Őrs  

Savio t. (7:00):  

Mária Neve t.:(18:30):  
VII. 15-én, szombaton,  

Bonaventúra pk, egyht. 
Savio t. (17:00):  

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

VII. 16-án,  
Évközi 15. vasárnap,   

Kármel-hegyi 

Boldogasszony 

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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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.: Zak 9,9-10. Zsolt 144,1-2.8-9.10-11.13cd-14. Szentl: Róm 8,9.11-13; Evangélium: Mt 11,25-30. 

                  Abban az időben 

Jézus megszólalt, és ezt mondta: 
Magasztallak téged, Atyám, ég és 
föld Ura, mert elrejtetted 
mindezt a bölcsek és okosak elől, 
és kinyilatkoztattad a 
kicsinyeknek! Igen, Atyám, így 
tetszett ez neked! Az én Atyám 
mindent átadott nekem, és nem 
ismeri a Fiút senki más, csak az 
Atya, s az Atyát sem ismeri más, 
csak a Fiú, és akinek a Fiú ki 
akarja nyilatkoztatni. 
Jöjjetek hozzám mindnyájan, 
akik fáradtak vagytok, és terhek 
alatt görnyedtek: én felüdítlek 
titeket! Vegyétek magatokra 
igámat, és tanuljatok tőlem, mert 
én szelíd vagyok és alázatos 
szívű – és nyugalmat talál 
lelketek. Mert az én igám édes, s 
az én terhem könnyű.                    
Mt 11,25-30 

„Nagy vigasz számunkra a MIATYÁNK, amit mindennap elmondunk. 
Biztosak lehetünk, hogy az égben van egy Atyánk.”  Don Bosco 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Amália, 

Engelbert, Rubina, Benedek, János, Dalma, Jenő, Henrik, Sára, Kamill, 

Zalán, Őrs, Bonaventúra.                  Isten éltessen benneteket! 

Az evangélium, a keresztény hit az, ami 
igazán értelmet ad életünk minden 
percének, és megtanít úgy élni, hogy 
értelme legyen minden gondolatunknak, 
szavunknak, cselekedetünknek. És itt 
nincs szükség a tudományok 
tolvajnyelvére, elvont ismeretek, 
információk tömegére, kitűnő 
bizonyítványra, diplomára, csak Istent 
befogadó egyszerű szívre. Így már 
megértjük Jézus imáját: "Magasztallak 
téged, Atyám, ég és föld ura, mert 
elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak 
elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! 
Igen, Atyám, így tetszett ez neked!" 
Művelni kell tehát hitünket. Amíg 
megteheti valaki, hittanra jár. A hittan 
nemcsak elsőáldozásig, bérmálkozásig 
szól. Az igazi az volna, ha a szülők is 
járnának hittanra és ahol csak lehet ilyen 
hittanok léteznek. 
Művelni kell hitünket olvasmányok 
alapján. Mindenekelőtt a Szentírást 
olvasva, ami Isten szava hozzánk. Aztán 
különböző lelki olvasmányokat olvasva. 
Ma ezeknek a lelki és vallásos könyveknek 
széles választéka áll rendelkezésünkre. 
Kérdezzük meg, kérjünk tanácsot 
papjainktól, s ők biztos tudnak ajánlani 
egy-egy jó könyvet és a beszerzésében is 
segítenek.     www.katolikusradio.hu/igenaptar/20170709 

A Szentírás számos helyen megemlékezik a Kármel-
hegy szépségéről, ahol Illés próféta védelmezte az 
élő Istenben való hit tisztaságát. A XII. században 
néhány remete erre a hegyre vonult vissza a világtól. 
E kezdeményezésből alakult meg az Istenszülő 
Szűzanya pártfogása alatt szemlélődő életet élő 
karmeliták rendje. Az ószövetség tengerről felszálló 
felhőjében (1Kir 18,44), mely Illés próféta idejében a 
megmentő esőt hozta, a Szűzanya előképét látták. A 
Kármel-hegyi Boldogasszony tiszteletét magukkal 
hozták Európába is, amikor a szaracénok elől 
menekülni kényszerültek. A hagyomány szerint 
Mária, Szent Stock Simon rendfőnöknek átadta a 
skapulárét, vállruhát és különleges ígéreteket adott 
azoknak, akik azt hittel viselik. 
http://www.katolikusradio.hu/szentek/100 

Június 29-én, csütörtö-
kön, Szent Péter és Pál 
ünnepén Bábel Balázs 
kalocsai érsek pappá 
szentelte Tápai Pétert, 
aki ma nálunk bemutatja 
újmiséjét. 
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