
 

 
 

        A Szűz Mária Szent Neve templom és plébánia értesítője 

         2018. június 17-én, XIII. évfolyam, 24. szám (483) 

Évközi 11. vasárnap, Adolf pk, Szabolcs, Laura. Liturgikus szín: zöld. B év. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VI. 17-én,   
Évközi 11. vasárnap, 
Adolf pk, Szabolcs, Laura 

08:30 – a hívekért                                                                    

10:00 – gyerekek, ifjúság, családok miséje 

11:00 –  
18:30 - Oszlánszki Antalért  és Szekeres – Bacsó  

  Etelkáért (én.évfordulói szentmise) 

VI. 18-án, hétfőn,  
Leontinus vt., Levente 

Savio t. (17:00):  
Mária Neve t.(18:30): A medjugorjei Szűzanya tiszt. a 

lelki hivatásokért, csm.              szentmise után imaóra                  

VI. 19-én, kedden,  
Romuáld apát, Gyárfás 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.(18:30):  

VI. 20-án, szerdán,  
Florencia szerz., Tessza 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.: (18:30):   

VI. 21-én, csütörtökön,  
Gonzága Alajos szerzetes 

Savio t. (17:00):  
Mária Neve t. (18:30): Kurunci Józsefért, énm.     
                                       szentmise után szentségimádás                  

VI. 22-én, pénteken,  
Mórus Tamás vt, Fis.János  

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.(18:30): Losonc Andrásért, énm. 

VI. 23-án, szombaton,  
Cafasso József 

Savio t. (17:00):  
Mária Neve t.(18:30): Muntyán Andrásért, énm. 

                                                        szentmise előtt imaóra 

VI. 24-én,   
Évközi 12. vasárnap, 
Keresztelő János születése 

08:30 – a hívekért  (Palatinus Alen újmisés)                                                                  

10:00 – gyerekek, ifjúság, családok miséje 

11:00 –  
18:30 - A jó halál kegyelméért, csm. 
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Ingyenes heti kiadvány, Kiadja: Szűz Mária Szent Neve 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. 

Olvasmány: Ez 17,22-24. Zsolt 91,2-3.13-14.15-16. Szentlecke: 2Kor 5,6-10. Evangélium: Mk 4,26-34 

                            A bban az időben 

Jézus ezt mondta a tömegnek: „Isten 
országa olyan, mint amikor az ember 
magot vet a földbe. Utána akár 
alszik, akár ébren van, éjjel vagy 
nappal, a mag kicsírázik és szárba 
szökken, maga sem tudja hogyan. A 
föld magától hoz termést: Először 
szárat, aztán kalászt, majd telt 
szemet a kalászban. Mikor pedig a 
termés engedi, az ember mindjárt 
fogja a sarlót, mert itt az aratás.” 
Majd folytatta: „Mihez hasonlítsuk 
az Isten országát? Milyen 
példabeszéddel szemléltessük? 
Olyan, mint a mustármag, amely, 
amikor elvetik a földbe, kisebb 
minden más magnál a földön. Mikor 
azonban elvetik, kikel és minden 
kerti veteménynél nagyobb lesz. 
Nagy ágakat hajt, úgyhogy az ég 
madarai az árnyékában laknak.” Sok 
hasonló példabeszédben hirdette 
nekik az igét, mert így tudták 
megérteni. Példabeszéd nélkül nem 
szólt hozzájuk. Mikor azonban 
egyedül volt tanítványaival, mindent 
megmagyarázott nekik.    Mk 4,26-34 

„Isten másokért helyezett bennünket ebbe a világba.” 
Don Bosco 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Leontinus, 

Levente, Romuáld, Gyárfás, Florencia, Tessza,  Alajos, Tamás, János,  

József, János.                          Isten éltessen benneteket! 

• Június 24-én Alen 

újmisés Muzslyán 8.30, 
Écskán (écskai búcsú)  meg 

11.00  megismétli 
újmiséjét. 
• A Nyári Oratórium június 

23-án kezdődik és július 1-
ig tart, lesznek gyerekek és 
animátorok Szlovéniából, 

Lendváról, és Szegedről is. 

Fisher János 1469-ben született, hittudományt az 

angliai Cambridge-ben tanult, és pappá szentelték. 

Később püspök lett (Rochester), szigorú életet élt, 

kiváló lelkipásztor, híveit gyakran látogatta. Kora 

tévedései ellen több művet írt. Mórus Tamás 1477-

ben született, Oxfordban tanult. Házasságot kötött, 

melyből egy fiú és három lány született. 

Mindkettőjüket lefejezték 1535-ben, VIII. Henrik 

király parancsára, akinek ellene mondtak házasságának 

felbontása kérdésében és nem ismerték el az angol 

egyház fejének a római pápa helyett. 

https://www.katolikusradio.hu/szentek/87 

Az emberiség fejlődését abban mérik, 
hogy mennyire növekszik 
teljesítőképessége. Mennyit tud 
termelni, mennyi áramot, pénzt tud 
megspórolni, valakinek mennyi 
diplomája van; és még sorolhatnám 
tovább. Ebben a világban és 
gondolkodásmódban csak az az értékes 
ember, aki teljesítményeket tud 
felmutatni. Erre nevelik gyermekeinket 
már kisiskolás koruktól kezdve az 
egyetemig, vagy a munkahelyig. Ezzel 
szemben Isten a mai hallott 
példabeszédekben azt mondja, hogy te 
önmagadban érték vagy. Egyedül azért, 
mert ember vagy, s mint ember Isten 
képét hordozod magadban a teremtett 
világban. S a te értékességed Isten előtt 
egyáltalán nem attól függ, hogy mennyi 
teljesítményt tudsz felmutatni. 
https://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20180617 
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