
 

 
 

        A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
         2017. október 15-én, XII. évfolyam, 41. szám (448) 

 Évközi 28. vasárnap, Avilai Teréz szerz, egyhtanító, Liturgikus szín: zöld. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

X. 15-én,  
Évközi 28. vasárnap,   

Avilai Teréz szerz, egyht.  

08:30 – hívekért  

10:00 – gyerekek, családok, fiatalok miséje 

11:00 – Savio temp:  
18:30 – esti szentmise: Kéri Ferencért és Viktóriáért énm. 

X. 16-án, hétfőn,  
Alacoque szt. Margit, 

Hedvig 

Savio t. (17:00):  
Mária Neve t.:(18:30): Szíveri Erzsébetért 6 hete és Szíveri 

Károlyért 13.    évf. énm.                           szentmise után imaóra                  

X. 17-én, kedden,  
Antiochiai szt.  Ignác 

Savio t. (17:00):  
Mária Neve t.: (18:30): Kátai Teréziáért énm. 

X. 18-án, szerdán,  
Szt. Lukács eveng., Jusztusz 

Savio t. (17:00):  

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

X. 19-én, csütörtökön,  

Keresztes Pál áldp, Frida 

Savio t. (17:00):  

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

X. 20-án, pénteken,  
Szt. Vendel, Vitalis 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.:(18:30):  
X. 21-én, szombaton,  
IV.Károly kir, Orsolya 

Savio t. (17:00):  

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

X. 22-én,  
Évközi 29. vasárnap,   
II.János Pál pp, Mária 

Szalóme, MISSZIÓS VAS.  

08:30 – hívekért  

10:00 – gyerekek, családok, fiatalok miséje 

11:00 – Savio temp:  
18:30 – esti szentmise: Horváth Ilonáért, énm. 
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Ingyenes heti kiadvány, Kiadja: 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: Iz 25,6-10a. Zsolt 22,1-3a.3b-4.5.6. Szentlecke: Fil 4,12-14.19-20; Evangélium: Mt 22,1-14. 

                     Abban az időben: 

Jézus ismét példabeszédekben 
szólt a főpapokhoz és a nép 
véneihez: 
A mennyek országa olyan, mint 
amikor egy király menyegzőt 
rendezett a fiának. Elküldte 
szolgáit, hogy szóljanak a 
meghívottaknak, jöjjenek a 
menyegzőre. Ők azonban nem 
akartak jönni. Erre más szolgákat 
küldött: „Mondjátok meg a 
meghívottaknak: Íme, a lakomát 
elkészítettem. Ökreim és hizlalt 
állataim leöltem. Minden készen 
áll, jöjjetek a menyegzőre!” De 
azok mindezzel mit sem törődve 
szétszéledtek: az egyik a földjére 
ment, a másik az üzlete után 
nézett. A többiek pedig a 
szolgáknak estek: összeverték, sőt 
meg is ölték őket. A király nagy 
haragra lobbant. Elküldte 
seregeit, és felkoncoltatta a 
gyilkosokat, városukat pedig 
felégette. Azután így szólt a 
szolgákhoz: „A menyegző kész, de 
a meghívottak nem voltak rá 
méltók. Menjetek hát ki az 
útkereszteződésekre, és akit csak 
találtok, hívjátok el a 
menyegzőre!” A szolgák 

„Nem érdemel irgalmat az, aki visszaél az Úr irgalmával és 
megsérti Őt.”  Don Bosco 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Margit,  

Hedvig, Ignác, Lukács, Jusztusz, Pál, Frida, Vendel, Vitalis, Károly,  

Orsolya, János, Mária.             Isten éltessen benneteket! 

találtok, hívjátok el a menyegzőre!” A 
szolgák kimentek az utakra és 
összeszedtek mindenkit, akit csak 
találtak, gonoszokat és jókat egyaránt. 
A lakodalmas ház megtelt 
vendégekkel. Amikor a király bejött, 
hogy megszemlélje a vendégeket, 
meglátott köztük egy embert, aki nem 
volt menyegzős ruhába öltözve. 
Megszólította: „Barátom, hogy jöhettél 
be ide, ha nincs menyegzős ruhád?” 
De az csak hallgatott. Erre a király 
megparancsolta a szolgáknak: „Kezét-
lábát kötözzétek meg, és dobjátok ki a 
külső sötétségre! Ott sírás lesz és 
fogcsikorgatás!” Sokan vannak a 
meghívottak, de kevesen a 
választottak!                               Mt 22,1-14 

Elhunyt a múlt héten: Benák Ilona.  

Imádkozzunk elhunyt testvérünkért! 

 

AVILAI NAGY SZENT TERÉZ SZŰZ ÉS 
EGYHÁZTANÍTÓ 

A mély Istenkapcsolatból fakadó 
misztika és a mindennapi élet 
gyakorlata jól megfértek Teréz 
életében. Igaz lelkülettel követte 
Jézust, és bíztatott másokat is Jézus 
követésére. Avilában, 
Spanyolországban született 1515. 
március 28-án, tizenegyedik 
gyermekként. Édesapja Cepeda 
Sanchez Alfonz jómódú, vallásos 
kereskedő ember volt, édesanyja 
Ahumada Beatrix igen jámbor 
asszony volt. Teréz korán megtanult 
imádkozni, hitéért lelkesedni és na- 

gyon korán elkezdett olvasni. 
Tudásvágyát nehezen lehetett 
kielégíteni. Kedvenc olvasmánya a 
szentek élete volt. Gyermekes 
lelkesedéssel előbb vértanú, majd 
remete szeretett volna lenni. 
https://www.katolikusradio.hu/szentek/208 

Október 21-én CSALÁDI NAP 
14:00  ORATÓRIUM gyerekeknek! 
16:00 Előadást tart Eliás atya Indonéziából 
szülőknek, házaspároknak, anyáknak és 
apáknak a kollégiumban. Téma a család!   
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