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A Mária neve templom felújítása BÚCSÚRA befejeződik. Az ünnepi 
szentmise már a templomban lesz megtartva. 

Hálás köszönet mindenkinek, aki bármilyen módon is segített a 
templom felújításában (munkájával, imájával, adománnyal). 

Tájékoztassuk a híveket, hogy a felújítási költségeket még nem tudtuk mind 
törleszteni, ezért továbbra is fogadunk adományokat. 

„Mária a valóságot akarja és 
nem a külsőséget.”     

Don Bosco 

 
„Testvéreim, a mi dicsőséges 
Urunkban, Jézus Krisztusban való 
hitetek legyen mentes minden 
személyválogatástól. Mert ha belép 
a ti közösségetekbe egy ember 
aranygyűrűvel, fényes öltözetben, 
és belép egy szegény is piszkos 
ruhában, s ti arra figyeltek, aki 
drága ruhába van öltözve, és azt 
mondjátok neki: ,,Foglalj itt helyet 
kényelmesen'', a szegénynek pedig 
azt mondjátok: ,,Te csak állj meg 
ott vagy ülj a lábam zsámolya elé'', 
vajon nem ítélkeztek-e 
magatokban, s nem lettetek-e 
gonosz felfogású bírákká? 
Halljátok, szeretett testvéreim! 
Nem a szegényeket választotta ki 
Isten ezen a világon, hogy 
gazdagok legyenek a hitben, és 
örökösei annak országnak, melyet 
azoknak ígért, akik őt szeretik?”  
(Jak 2, 1-5) 

ALLELUJA! Dicsérd lelkem, az Urat! 
Dicsérem az Urat, amíg csak élek, 
zsoltárt énekelek Istenemnek, amíg 
csak leszek. Ne bízzatok 
fejedelmekben, emberek fiaiban, akik 
nem segíthetnek! Ha lelkük elszáll, 
visszatérnek a földbe, terveik még 
aznap mind megsemmisülnek. Boldog, 
akinek segítője Jákob Istene, akinek az 
Úrban, az ő Istenében van reménye! Ő 
alkotta az eget és a földet, a tengert és 
mindent ami bennük van. Hűségét 
megtartja örökre, igazságot szerez a 
méltatlanul szenvedőknek, kenyeret ad 
az éhezőknek.Az Úr megszabadítja a 
foglyokat, az Úr a vakokat látóvá teszi, 
az Úr felemeli a lesújtottakat, az Úr az 
igazakat szereti. Az Úr megoltalmazza 
a jövevényeket, felkarolja az özvegyet 
és az árvát, de elpusztítja a bűnösök 
útjait. Király az Úr mindörökké, a te 
Istened, Sion, nemzedékről 
nemzedékre. 
 (Zsol 145) 



 
IX. 7-én, hétfő,   

Szt. Márk, István és Mennyhért kassai vértanúk, Regina 
IX. 8-án, kedd,   

Kisboldogasszony, Adrienn 
IX. 9-én, szerda,   

Kláver Szt. Péter, Ádám 
IX. 10-én, csütörtök,   

Tolentinói Szt.Miklós, Nicoletta 
IX.11 4-én, péntek,   

Szt. Jácint, Teodóra, Helga 
IX. 12-én, szombat,   

Szűz Mária szent neve 
IX. 13-án,  
Évközi 24. vasárnap 
Aranyszájú Szt. János, 
Kornél 

08:30 – a hívekért   
10:00 – a családok, gyerekek, ifjúság miséje 
11.00 – mise a Domonkos templomban 
18:30 – esti szentmise 
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Kiadja: Római Katolikus plébánia Muzslya, tel.: 023/527754, e-mail: gabona.f@gmail.com 
A kiadásért felel: Kalapis Sztoján SDB, szerkeszti: dipl. ing. Gabona Ferenc 

"A búcsú Isten színe előtt, a már megbocsátott bűnökért járó ideigtartó büntetések 
elengedése, amelyet a katolikus hívő, aki megfelelően felkészült, és teljesítette a 
kiszabott feltételeket, elnyer az Egyház segítségével, amely mint a megváltás 
szolgálója, Krisztus és a szentek elégtételt nyújtó érdemeinek kincstárát 
hivatalosan kezeli, és abban részesítheti tagjait" (A Katolikus Egyház Katekizmusa, 
n. 1471). 
A búcsú elnyerésének követelményei: 
Alapfeltétel a búcsú elnyerésének vágya. 
A kegyelem állapota nélkül nem lehet búcsút nyerni. 
Három feltétel a búcsú elnyeréséhez: 

- szentgyónás 
- szentáldozás 
- imádság a pápa szándékára 

BÚCSÚ: 
• Szeptember 6-án Lukácsfalván a Kisboldogasszony 

templomban, szentmise 11:00 
• Szeptember 6-án Deonicán, szentmise 16:00 
• Szeptember 13-án A MUZSLYAI MÁRIA NEVE 

TEMLPOMBAN, szentmise 10:00 
Vegyél részt a búcsúi szentmisén! 

A búcsú az nem a kirakodó vásáron van, hanem a 
templomban. 


