
„Szándékunk akkor tiszta, ha mindent 
Isten akarata szerint az 

engedelmesség szellemében teszünk.”  
Don Bosco 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
2014. augusztus 17-én, IX. évfolyam, 33. szám (284) 

Évközi 20. vasárnap, Jácint szerz., Réka, Hetény 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VIII. 17-én,  

Évközi 20. vasárnap 

Jácint szerz., Réka, 

Hetény 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise: Dr FAZEKAS FERENCÉRT én.m. 

VIII. 18-án, hétfőn,  KOLLÁR RÓBERTÉRT én.m. 

Ilona császárné, Klaudia 

VIII. 19-én, kedden,  Eudes Jánosáldp.,Lajos pk 

VIII. 20-án, szerdán,  SZENT ISTVÁN TISZTELETÉRE én.m. - KENYÉRÁLDÁS 

Szent István király, Stefánia 

VIII. 21-én, csütörtökön,  KOCSIS PÉTERÉRT cs.m. 

X.Piusz pp, Grácia, Sámuel 

VIII. 22-én, pénteken,  KOVÁCS ROZÁLIÁÉRT cs.m. 

Egek királynője,, Boglárka 

VIII. 23-án, szombaton, Limai Róza sz., Szidónia 

VIII. 24-én,  

Évközi 21. vasárnap 
Bertalan ap., Aliz, Detre 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise 
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Ingyenes heti kiadvány, Kiadja: Római Katolikus plébánia Muzslya, SRB-23206 Muzslya,  
Magyar kommün u 56, tel.: 023/528442, e-mail: gabona.f@gmail.com 

A kiadásért felel: KalapisStojan SDB, szerkesztő: dipl. ing. Gabona Ferenc. 

Jézus ezután elment onnan: 
visszavonult Tírusz és Szidon 
vidékére. És íme, egy kánaáni 
asszony, aki arról a vidékről jött, így 
kiáltott hozzá: ,,Könyörülj rajtam, 
Uram, Dávid Fia! A lányomat 
kegyetlenül gyötri egy démon.'' Ő 
azonban egy szóval sem válaszolt 
neki. A tanítványai odamentek 
hozzá és kérték: ,,Küldd el őt, mert 
csak kiabál utánunk.'' Ekkor így 
szólt: ,,Nem küldtek máshová, csak 
Izrael házának elveszett juhaihoz.'' 
Az asszony mégis odament, leborult 
előtte és kérte: ,,Uram, segíts 
rajtam!'' Erre így válaszolt: ,,Nem 
való elvenni a gyerekek kenyerét, és 
odadobni a kiskutyáknak.'' De az 
asszony csak folytatta: ,,Igen, Uram, 
de a kiskutyák is esznek a 
morzsákból, amelyek lehullanak 
uruk asztaláról.'' Erre Jézus így szólt 
hozzá: ,,Asszony, nagy a te hited! 
Legyen neked, amint akarod.'' És 
abban az órában meggyógyult a 
lánya. Mt 15,21-28 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Ilona, Klaudia, János, Lajos, István, Stefánia, Piusz, Grácia, Sámuel, Róza, 

Boglárka, Szidónia, Bertalan, Aliz, Detre. Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Iz 56,1.6-7; Zsoltár: Zsolt 66; Szentlecke: Róm 11,13-15.29-32; Evangélium: Mt 15,21-28 
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SZENT ISTVÁN KIRÁLY 
Az 1000. év karácsonyán kenték föl és koronázták királlyá Istvánt 
Esztergomban. Ez egyenlő volt szuverén királyi méltóságra 
emelésével és apostoli küldetésének elismerésével. A pápától 
kapott előjogra támaszkodva birodalmának szilárd egyházi 
szervezetet adott: tíz egyházkerületet alapított (12 volt tervbe véve), 
köztük két érsekséget: Esztergomban és Kalocsán, valamint nyolc 
püspökséget. 
Amikor halálát közeledni érezte, magához hívatta tanácsosait (…) 
Mindenkit arra intett, hogy maradjanak meg az igaz hitben, 
szeressék az igazságosságot, és főleg hűségesen ápolják a 
kereszténység zsenge vetését. Közel hetven éves korában -- a 11. 
században ritka magas korban --, 42 évi uralkodás után halt meg 
Mária mennybevitelének napján, akit oly bensőségesen tisztelt s 
akinek tiszteletére több templomot épített. Halála előtt neki 
ajánlotta az országot. 
http://www.katolikus.hu/szentek/0820.html 

Amikor Istentől kérünk valamit, 
akkor nem szabad feladnunk. Egy 
idős asszony meséli el, hogy unokája 
évek óta súlyos beteg. Felsorolja, 
milyen módszereket, kezeléseket 
alkalmaztak nála, hány helyre vitték 
már orvosokhoz és 
professzorokhoz, miféle 
készítményeket hozattak neki 
külföldről. Bátorítom, hogy 
imádkozzon unokájáért. Erre így 
válaszol: „Azt már megtettem, nem 
segített!” - aztán távozik. Szavaiból 
arra következtetek, hogy a sokféle 
gyógymód között próbálkozott az 
imádsággal is, de mivel nem hatott 
néhány nap vagy hét alatt, 
abbahagyhatta. Vigyázzunk! Az 
imádkozás nem erre való! Így nem 
szabad imádkoznunk! Aki azt 
mondja, hogy nekiáll imádkozni egy 
szándékra és Isten három hét alatt 
teljesítse kérését, az teljesen 
félreérti az imát. Mert Isten talán 
éppen azt akarja megtudni, hogy 
mennyire vagyunk kitartóak. 
© Horváth István Sándor 
http://www.evangelium365.hu/ 
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