
 

 
 

        A Szűz Mária Szent Neve templom és plébánia értesítője 

         2018. július 8-én, XIII. évfolyam, 27. szám (486) 

Évközi 14. vasárnap, Kilián pk, Eperke, Edgár. Liturgikus szín: zöld. B év. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VII. 8-án,   
Évközi 14. vasárnap, 
Kilián pk, Eperke, Edgár 

 

08:30 – a hívekért   

10:00 – gyerekek, ifjúság, családok  miséje 

11:00 –  

18:30 -  

VII. 9-én, hétfőn,  
Veronika szerz., Hajnalka 

Savio t. (7:00):  

Mária Neve t.(18:30):a medjugorjei  Szűzanya tiszt. csm.  

                                                          szentmise után imaóra                  

VII. 10-én, kedden,  
Amália sz., Engelbert, Rubina 

Savio t. (7:00):  

Mária Neve t.(18:30):  

VII. 11-én, szerdán,  
Benedek rendalapító 

apát 

Savio t. (7:00):  

Mária Neve t.: (18:30): halálának 5. évf-ja. alkalmából.  

csm. 

VII. 12-én, csütörtökön,  
Gualpertó János, Dalma 

Savio t. (7:00):  

Mária Neve t. (18:30): Tóth Istvánért, énm.  

                                   szentmise után szentségimádás                  
VII. 13-án, pénteken,  
Jenő pk, Henrik kir, Sára  

Savio t. (7:00):  

Mária Neve t.(18:30):  

VII. 14-én, szombaton,  
Lellisi Kamill p., Zalán, Őrs 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.(18:30):                  szentmise előtt imaóra 

VII. 15-én,   
Évközi 15. vasárnap, 
Bonaventúra pk egyht. 

 

08:30 – a hívekért   

10:00 – gyerekek, ifjúság, családok  miséje 

11:00 –  

18:30 -  
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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 2,2-5. Zsolt 122,1-2a.2bcd.3-4. Szentlecke: 2Kor 12,7-10. Evangélium: Mk 6,1-6 

                            Abban az időben 

Jézus hazament Názáretbe. 
Tanítványai elkísérték. Amikor 
elérkezett a szombat napja, tanítani 
kezdett a zsinagógában. Sokan 
hallgatták, és csodálkozva 
mondogatták: „Honnét vette ezt? 
Miféle bölcsesség ez, amely neki 
adatott? És csodák, amelyeket 
kezével véghezvisz! Nem az ács ez, 
Mária fia, Jakab, József, Júdás és 
Simon rokona? S ugye nővérei is itt 
élnek közöttünk?” És 
megbotránkoztak benne. 
Jézus erre megjegyezte: „Nem vetik 
meg a prófétát, csak a hazájában, 
rokonai körében, a saját házában.” 
Nem is tehetett ott csodát, csupán 
néhány beteget gyógyított meg, 
kézrátétellel. Maga is csodálkozott 
hitetlenségükön.                 Mk 6,1-6 

„Ne szalasszunk el egy alkalmat sem, amikor Isten 
lehetőséget ad a jóra.” Don Bosco 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Veronika, 

Hajnalka, Amália, Engelbert, Rubina, Benedek, János, Dalma, Jenő,  

Henrik, Sára, Kamill, Zalán, Őrs, Bonaventúra. Isten éltessen benneteket! 

A katolikus egyház Nursiai Szent 

Benedekre emlékezik július 11-én, amikor 

Európa védőszentjeként ünnepli.  

A hagyomány szerint 529-ben alapította meg 

közösségét Monte Cassino hegyén és 

építtetett monostort tanítványai számára. 

Élete alkonyán megszerkesztette a Regulát, 

azt a szabályzatot, amelyben lefektette a 

nyugati szerzetesi élet alapjait. 
Forrás: Bodnár Boglárka, Orova Csaba/Pécsi 

Egyházmegye 

http://www.magyarkurir.hu 

Elhunytak a múlt héten: Hallai 

Gizella, Mecker János, Andrácsik 

Anna, Sörös Antal. Imádkozzunk 

elhunyt testvéreinkért! 

 

Jézus Krisztus emberként mindenben 
hasonlóvá lett hozzánk. Nem csak 
testében, hanem azokban a hatásokban 
is, melyek bennünket érnek. S az, ami 
közel kétezer évvel ezelőtt lejátszódott 
a názáreti zsinagógában, az a 
történelem során megszámlálhatatlanul 
megismétlődött az egyes emberek 
életében. 
Arról van szó, amikor másoknak mi 
akarjuk megszabni határait, hogy eddig 
és ne tovább. Amikor valamilyen 
szerepet elképzelünk másoknak az 
életben, amit nekik végig kell játszaniuk. 
S amikor az illető ezeket a határokat 
átlépi, amikor nem a szerepe szerint 
viselkedik, akkor megbotránkozunk. 
Főleg ez főnök és beosztottja közötti 
kapcsolatban fordulhat elő, de minden 
olyan emberi kapcsolatban, amelyben 
valamilyen módon az alárendeltség 
szerepet kap: akár tekintély alapján, 
akár kor, vagy szülő-gyermek 
kapcsolatban. Egy biztos: minden 
embernek vannak felettesei bizonyos 
értelemben, akik ezt a szerepet 
leoszthatják neki. És itt mind a két fél 
hibázhat: a felettes is, és az alárendelt 
is. https://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20180708 

Szent Benedek:  

„Imádkozzál és 
dolgozzál!” 

mailto:gabona.f@gmail.com

