
 

 
 

        A Szűz Mária Szent Neve templom és plébánia értesítője 

         2018. augusztus 26-án, XIII. évfolyam, 34. szám (493) 

Évközi 21. vasárnap, Zefír pp, Natália assz, Izsó. Liturgikus szín: zöld. B év. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VIII. 26-án,   
Évközi 21. vasárnap, 
Zefír pp, Natália assz, Izsó 

 

08:30 – a hívekért   

10:00 – gyerekek, ifjúság, családok miséje 

11:00 –  

18:30 - A jó halál kegyelméért, csm. 

VIII. 27-én, hétfőn,  
Mónika csdanya, Cézár 

hitv. 

Savio t. (7:00):  

Mária Neve t.(18:30): Kazi Ilonáért, énm. 

                                                         szentmise után imaóra                  

VIII. 28-án, kedden,  
Ágoston pk, Hermina 

Savio t. (7:00):  

Mária Neve t. (18:30):  
VIII. 29-én, szerdán,  
Keresztelő János fővétele 

Savio t. (7:00): a hívekért 

Mária Neve t.(18:30): 

VIII. 30-án, csütörtökön,  

Félix áldp, Rózsa, Letícia 

Savio t. (7:00):  

Mária Neve t. (18:30): Ispánovics Béláért, csm.  

                                           szentmise után szentségimádás                  

VIII. 31-én, pénteken,  
Arisztid tudós, Bella, Erika  

Savio t. (17:00): Szitás Pirosért, énm. 

Mária Neve t.(18:30): Szőke Mihályért, énm. 

IX. 1-én, szombaton,  
Egyed apát, Noémi csdanya 

Savio t. (17:00):  

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

                                                         szentmise előtt imaóra 

IX. 2-án,   
Évközi 22. vasárnap, 
Renáta, Renátusz vt. 

 

08:30 – a hívekért   

10:00 – gyerekek, ifjúság, családok miséje 

11:00 –  

16:00 – Szentmise Deonicán 

Titokváltás (szeptemberi  imaszándék: a plébános 

szándéka  szerint) 
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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. 

Olv: Józs 24,1-2a.15-17.1b. Zsolt 33,2-3.16-17.18-19.20-21.22-23. Szentl: Ef 5,21-32. Ev: Jn 6,60-69. 

                            Abban az időben 

Jézus tanítványai közül, akik 

(szavait) hallották, többen azt 

mondták: „Kemény beszéd ez. 

Ugyan ki hallgatja?”  

Jézus tudta, hogy tanítványai 

méltatlankodtak miatta, azért így 

szólt hozzájuk: „Ez megbotránkoztat 

titeket? Hát ha majd azt látjátok, 

hogy az Emberfia fölmegy oda, ahol 

azelőtt volt! A Lélek az, ami életre 

kelt, a test nem használ semmit. A 

szavak, amelyeket nektek mondok, 

Lélek és élet. De vannak közöttetek, 

akik nem hisznek.” Jézus ugyanis 

kezdettől fogva tudta, hogy kik nem 

hisznek benne, és hogy ki fogja őt 

elárulni.  

Aztán így folytatta: „Ezért mondtam 

nektek, hogy senki sem jöhet 

hozzám, hacsak az Atya meg nem 

adja neki.” Ettől kezdve tanítványai 

közül sokan visszahúzódtak, és többé 

nem jártak vele. Jézus ezért a 

tizenkettőhöz fordult: „Ti is el 

akartok menni?” Simon Péter ezt 

válaszolta neki: „Uram, kihez 

menjünk? Az örök élet igéi nálad 

vannak. Mi hittünk, és tudjuk, hogy 

te vagy az Isten Szentje.” Jn 6,60-69 

„A társaság nagy tövise, ha valaki állandóan kritizál, akár 
jogosan, akár rosszindulattal. Don Bosco 

A következő két héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Mónika, 

Cézár, Ágoston, Hermina, János, Félix, Rózsa, Letícia, Arisztid, Bella, 

Erika, Egyed, Noémi, Renáta, Renátusz.    Isten éltessen benneteket! 

A körülmények, a tanítványok 

viselkedése, Péter szavai minket is 

segítenek abban, hogy a mai 

nehézségekben megtaláljuk a helyes 

választ. A közömbösség, a Jézus 

személyét körülvevő érdektelenség ma is 

elsősorban annak szól, amit ő jelent ki 

magáról, amivel ő akarja megajándékozni 

az emberiséget. Nem hisszük igazán, hogy 

tanítása a legértékesebb szellemi táplálék 

számunkra, nem hiszünk igazán 

szeretetében, amely olyan határtalan, hogy 

életét áldozta fel értünk és lelki 

táplálékként adja magát nekünk. És ez az 

örök élet eledele. A mai közömbös 

környezet, a sok ember, akinek Jézus 

semmit nem jelent, minket is arra szólít, 

hogy válaszoljunk: Uram, hová 

mehetnénk tőled? Neked örök életet adó 

igéid vannak. Azonban ezt a döntést 

jobban kifejezésre kell juttatnunk 

életünkben Igyekeznünk kell olyan 

életformát, életstílust kialakítanunk, amely 

jobban kifejezésre juttatja, hogy mi 

Jézushoz tartozunk, őt követjük. Ennek a 

tanúságtételnek nem elég az egyes 

híveknél megmutatkoznia, hanem a hívő 

közösségnek is ilyen arculattal kell 

megjelennie a világ előtt. 

 
https://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20180826 

•Búcsú Lukácsfalván szeptember 2-án 11.00 órakor.  

•A muzslyai búcsú szeptember  9-én lesz, azzal, hogy szombaton, szeptember  8-án  
     10.00-kor a bánáti papokat fogadjuk és velük is megüljük a muzslyai búcsút.  
•Szeptember 14-én - búcsú Versecen, az útiköltség 590 dinár. De ha nyolcan vagy  

      tizennégyen jelentkeznek, akkor is megszervezzük, ekkor 250 dinárba kerül. 
•„Veni Sancte” (táskaszentelési) szentmise szeptember 16-án  10.00 órakor  
•Zarándoklat Medjugorjeba, 2018.10. 26-28-ig, az útiköltség 3600 din, a szállás 10 E. 

      Bejelentkezéskor leadni: Vezeték- és keresztnév (az útlevélből!), születési dátum, 

JMBG, útlevél illetve igazolvány szám, teljes lakcím. 

Elhunyt a múlt héten: Bakos Illés - 1957.  Imádkozzunk elhunyt testvérünkért! 
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