
„Vezesd felebarátaidat az 
életszentségre, te is eléred azt.” 

 Don Bosco 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
2014. augusztus 24-én, IX. évfolyam, 34. szám (285) 

Évközi 21. vasárnap, Bertalan ap., Aliz, Detre 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 

VIII. 25-én, hétfőn,  Lajos fr. kir., Kalaz. József 

VIII. 26-án, kedden,  Zefir pp, Natália assz., Izsó 

VIII. 27-én, szerdán,  Mónika csdanya, Cézár hitvalló 

VIII. 28-án, csütörtökön,  Szűzanya tiszteletére én. m. 
Ágoston pk, Hermina 

VIII. 29-én, pénteken,  Hevesi Máriáért én. m. 

Keresztelő János fővétele 

VIII. 30-án, szombaton, László Péterért és Sáfrány Erzsébetért én. m. 
Félix áldpap., Rózsa, Letícia 

VIII. 31-én,  

Évközi 22. vasárnap 
Arisztid tudós, Bella, Erika 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise: A jó halál kegyelméért cs.m. 
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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. 

Amikor Jézus Fülöp Cézáreájának 
vidékére ment, megkérdezte 
tanítványait: ,,Kinek tartják az 
emberek az Emberfiát?'' Ők ezt 
felelték: ,,Egyesek Keresztelő 
Jánosnak, mások Illésnek, mások 
meg Jeremiásnak, vagy egynek a 
próféták közül.'' Erre megkérdezte 
őket: ,,És ti kinek tartotok engem?'' 
Simon Péter válaszolt: ,,Te vagy a 
Krisztus, az élő Isten Fia.'' Jézus azt 
felelte neki: ,,Boldog vagy, Simon, 
Jónás fia! Mert nem a test és vér 
nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem 
az én Atyám, aki a mennyekben van. 
És mondom neked: Te Péter vagy, és 
én erre a kősziklára fogom építeni 
egyházamat, s az alvilág kapui nem 
vesznek erőt rajta. Neked adom a 
mennyek országának kulcsait. Amit 
megkötsz a földön, meg lesz kötve a 
mennyekben is, és amit feloldasz a 
földön, föl lesz oldva a mennyekben 
is.'' Ezután meghagyta a 
tanítványoknak, hogy senkinek se 
mondják el, hogy ő a Messiás.  
Mt 16,13-20 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Lajos, József, Zefir, Natália, Izsó, Mónika, Cézár, Ágoston, Hermina, 

János, Félix, Rózsa, Letícia, Arisztid, Bella, Erika. 

                                                         Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Iz 22,19-23; Zsoltár: Zsolt 137; Szentlecke: Róm 11,33-36; Evangélium: Mt 16,13-20 
1- 

 

Szent Mónika  (aug. 27.) 
„Életének titka az Isteni Bölcsesség, és Jézus 
Krisztus iránti szeretet volt, amelyet szent 
könyvekből merített. Hosszú éveken át könnyek 
között könyörgött fiáért. Istenbe vetett bizalma 
sohasem ingott meg. Biztatást kapott egy 
püspöktől, aki azt mondta neki: „Lehetetlen 
hogy ennyi könny gyermeke elvesszen!” 
Ágoston elhagyta édesanyját, mert Isten 
terveiben ez a fájdalom is fontos szerepet 
játszott. Mónika mérhetetlenül szenvedett, 
amikor magára maradt, azonban megtanulta 
Istenre bízni gyermekét, míg végül egészen 
odaajándékozta őt Neki.” 
http://www.margitos.hu/kozossegeink_M.html 

A Péternek adott jelképes kulcsokat 
minden pápa kézbe kapja az Úrtól. Mi 
sokszor úgy gondoljuk, hogy az 
Egyháznak adott, az Egyház legfőbb 
vezetőjére bízott lelki hatalmat 
jelképezik e kulcsok. Ez igaz, de többet 
is megláthatunk a kulcsokban. Szent 
XXIII. János pápa nem a hatalom 
jelképét látta bennük, hanem az 
alázatos Krisztust követve kinyitotta az 
Egyház megújulásának ajtaját azzal, 
hogy meghirdette az egyetemes 
zsinatot. A Krisztustól kapott kulcsokkal 
megnyitotta és szélesre tárta azt a 
kaput, amely a keresztények egysége 
felé vezetett és ajtót nyitott a világ felé. 
Mert egy kulcs nem csak arra jó, hogy 
bezárjanak vele valamit, hanem arra is, 
hogy megnyissanak egy addig bezárt 
ajtót. 
Felidézhetjük Szent II. János Pál pápa 
példáját is, aki szintén felismerte, hogy 
az Egyház legfőbb pásztoraként milyen 
ajtókat kell megnyitnia. Majdnem 27 
évig tartó pápasága idején ajtót nyitott 
azon kelet-európai országok felé, 
amelyekben üldözték az Egyházat. Az 
irgalmasságról szóló pápai írásaival, 
bocsánatkéréseivel és 
megbocsátásával, az Isteni Irgalmasság 
ünnepének bevezetésével ajtót nyitott 
az emberek számára, hogy rátaláljanak 
az irgalomban gazdag Istenre. 

Horváth István Sándor 
http://www.evangelium365.hu/ 

Szeptember 1-től a 

Domonkos Szávió 
templomban a 

szentmisék 17:00 
lesznek!  

BÚCSÚI SZENTMISE 

szeptember 7-én 

Lukácsfalván 11:00 
Deonicán 16:00. 

Szeptember 7-21-e között cserkészkiállítás a tornateremben! 
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