
 

 
 

        A Szűz Mária Szent Neve templom és plébánia értesítője 

         2018. augusztus 12-én, XIII. évfolyam, 32. szám (491) 

Évközi 19. vasárnap, XI.Ince pp, Diána vt. Liturgikus szín: zöld. B év. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VII. 12-én,   
Évközi 19. vasárnap, 
XI.Ince pp, Diána vt. 

 

08:30 – a hívekért   

10:00 – gyerekek, ifjúság, családok miséje 

11:00 –  

18:30 - Andrácsik Annáért, énm. 

VIII. 13-án, hétfőn,  
Poncián pp, Ipoly vt, Ibolya 

Savio t. (7:00):  

Mária Neve t.(18:30):  Makai Terézért, énm. 

                                                         szentmise után imaóra                  

VIII. 14-én, kedden,  
Maximilián Kolbe vt. szerz. 

Savio t. (7:00):  

Zarándoklat Töröktopolyára (az esti szentmise elmarad) 

VIII. 15-én, szerdán,  
NAGYBOLDOGASSZONY 

Mária Neve t.(10:00): 

Savio t. (11:00): a hívekért 

Mária Neve t.(18:30): 

VIII. 16-án, csütörtökön,  

Rókus hitvalló, Ábrahám 

Savio t. (7:00):  

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

VIII. 17-én, pénteken,  
Jácint szerz., Réka, Hetény  

Savio t. (7:00):  

Mária Neve t.(18:30):  

VIII. 18-án, szombaton,  
Ilona császárné, Klaudia 

Savio t. (7:00):  

Mária Neve t.(18:30): Sörös Antalért, énm.         

                                                         szentmise előtt imaóra 

VII. 19-én,   
Évközi 20. vasárnap, 
Eudes János áldp, Lajos pk. 

 

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: 1Kir 19,4-8. Zsolt 33,2-3.4-5.6-7.8-9. Szentlecke: Ef 4,30-5,2. Evangélium: Jn 6,41-51. 

                            Abban az időben a 

zsidók zúgolódni kezdtek Jézus ellen, 

amiért azt mondta: „Én vagyok az 

égből alászállott kenyér.” Így 

érveltek: „Nem, Jézus ez, Józsefnek a 

fia, akinek ismerjük apját, anyját? 

Hogyan mondhatja hát: az égből 

szálltam alá?” Jézus azonban így 

szólt: „Ne zúgolódjatok egymás 

között. Senki sem jöhet hozzám, 

hacsak az Atya, aki engem küldött, 

nem vonzza, – és én feltámasztom az 

utolsó napon. Meg van írva a 

prófétáknál: Mindnyájan Isten 

tanítványai lesznek. Mindenki, aki 

hallgat az Atyára, és tanul tőle, 

hozzám jön. Nem mintha valaki is 

látta volna az Atyát, csak aki az 

Istentől van, az látta az Atyát. 

Bizony, bizony, mondom nektek: Aki 

hisz bennem, annak örök élete van. 

Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok 

mannát ettek a pusztában, mégis 

meghaltak. Ez az a kenyér, amely az 

égből szállott alá, hogy aki ebből 

eszik, meg ne haljon. Én vagyok az 

égből alászállott élő kenyér. Aki a 

kenyérből eszik, örökké él. A kenyér 

pedig, amelyet én adok, az én testem 

a világ életéért.”              Jn 6,41-51 

„Egyesek azt állítják, hogy a szentek áldoznak gyakran. Nem 
így van. Az áldozik, aki szent akar lenni. Az ellenszert a 

betegeknek adják, az ételt a gyengéknek.” Don Bosco 

A következő két héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Poncián, 

Ipoly, Ibolya, Maximilián, Rókus, Ábrahám, Jácint, Réka, Hetény, Ilona, 

Klaudia, János, Lajos.             Isten éltessen benneteket! 

„Jézus is visszatekint az evangéliumban 

Izraelnek arra a korszakára, amelyben a 

pusztában vándorolt. Emlékeztet a 

manna küldésére, arra a kenyérre, 

amelyet Isten az égből küldött nekik. 

(Vö. Kiv 16,2-15). Így menekül meg a 

nép az éhhaláltól. A manna azonban 

nem volt igazi eledel, mondja Jézus. Az 

égből érkezett ugyan, de hiányzott 

belőle az égiekre jellemző tulajdonság. 

Ezt hatásaiból lehetett felismerni. Izrael 

népének az a része, amely ezzel 

táplálkozott, a pusztában maradt. Akik a 

puszta vándorlásban belőle ettek, mind 

elpusztultak. A manna csak földi 

életüket hosszabbította meg egy kis 

időre. A haláltól nem tudta őket 

megőrizni. Az örök élet eledele utáni 

vágyakozás továbbra is beteljesülés 

nélkül maradt. Ennek a vágyakozásnak 

szól Istennek új ajándéka Jézus 

Krisztusban, amely az üdvösség útján 

segít minket. Az égből alászálló kenyér 

képébe van öltöztetve, amely olyan 

tulajdonságokkal rendelkezik, amely 

segít minket a halál legyőzésében, és 

abban, hogy az örök élet ajándékában 

részesülünk.” 
https://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20180812 

•Egyháztanács gyűlése lesz 

hétfőn, 2018. augusztus 13. 17.00 

órakor 
•„AVE  MARIA” – ünnepi 

hangverseny a székesegyházban 

2018. aug. 15-én 20.00.   

Fellép: Ana Aleksić Šajrer  és Rontó 

Márta tanárnő kíséri orgonán. 

•Töröktopolyai búscsú augusztus 

14-én, (Erzsébetlakról 11:30, 

Muzslyáról 12:00-kor indul a busz) a 

zarándoklat ára 350 dinár. 

NAGYBOLDOGASSZONY 
A legfiatalabb dogma Máriáról, de maga az 

ünnep igen ősi. Szent István király is 

Nagyboldogasszony ünnepén halt meg. Mária, 

mint mindannyiunk édesanyja közbenjár 

értünk fiánál, imádságra, bűnbánatra hív 

mindannyiunkat. Szűz Mária, Jézus anyja, 

Istenanya. Jézusra való tekintettel Isten 

megóvta őt a bűntől, és élete végén testestül-

lelkestül a mennybe vitte. Az egyház ősi 

hitét 1950-ben tette XII. Pius pápa kötelező 

hittétellé. Mária, égi édesanyánk, Jézus 

közeléből segít életünk küzdelmeiben. 

https://www.katolikusradio.hu/szentek/133 
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