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„Betániában, Máriának és 
nővérének, Mártának a falujában 
volt egy beteg, Lázár. 
Ez a Mária kente meg az Urat 
olajjal és törölte meg a lábát a 
hajával. Az ő testvére, Lázár volt 
a beteg. A nővérek megüzenték 
neki: "Uram, akit szeretsz, beteg." 
Ennek hallatára Jézus azt mondta: 
"Ez a betegség nem okozza 
halálát, hanem Isten dicsőségére 
lesz, hogy megdicsőüljön általa az 
Isten Fia." Jézus szerette Mártát, a 
nővérét (Máriát) és Lázárt. 
Amikor meghallotta, hogy beteg, 
két napig még ott maradt, ahol 
volt, s akkor szólt a 
tanítványoknak: "Menjünk vissza 
Júdeába!" 

"Mester - felelték a tanítványok -, 
most akartak ott megkövezni a 
zsidók és újra odamész?"
Jézus így válaszolt: "Nem tizenkét 
órája van a napnak? Aki nappal 
jár, nem botlik meg, mert látja a 
világ világosságát. Aki azonban 
éjszaka jár, megbotlik, mert nincs 
világossága." Aztán így folytatta: 
"Barátunk, Lázár elaludt, de 
elmegyek és fölébresztem."
"Uram, ha alszik, akkor 
meggyógyul" - felelték a 
tanítványok. Jézus Lázár haláláról 
beszélt, de ők azt hitték, hogy 
alvásáról beszélt. Ezért Jézus 
világosan megmondta nekik: 
"Lázár meghalt.''(Jn 11, 1-14) 
 

VÁNDOR MÁRIA SZOBOR 
a muzslyai Mária Szent Neve templomban. A 
medjugorjei zarándokok (Medjugorje-i imacsoport) 
jóvoltából templomunkban egy MÁRIA SZOBOR 
lesz felszentelve 2009. november 15-én a 8.30 órai 
szentmisén, amikor ugyanis az első család 
hazaviszi a szobrot, hogy imádkozzon Máriához és 
az Ő közbenjárását kérje értünk. A VÁNDOR 
MÁRIA SZOBOR egy hétig a családnál marad, 
majd továbbadja a következő vasárnap a 8.30 órai 
szentmisén a soron következő családnak.  
Aki a  VÁNDOR MÁRIA SZOBROT haza 
szeretné vinni, az előre jelentkezzen a plébánián!  

„Ebben az életben sok tövisünk van, a másikban rózsából lesz sok.”  
Don Bosco



“A világ végén valamennyien feltámadunk. Krisztus 
feltámadt és testével együtt a mennybe ment. Illő volt 
tehát, hogy Mária, az ő Édesanyja ugyancsak testével 
együtt szálljon fel a mennybe. Vajon miért? Ha 
egyszer kivétel volt a bűn szempontjából, kivételnek 
kell lennie a büntetés tekintetében is. Az ő teste nem 
lehetett romlandó. S ha Mária mindenben társa volt 
Fiának, fájdalomban és örömben, miért ne let volna 
társa mennybemenetelében is? Az egyetemes Egyház 
hosszú századok óta hiszi és meg is ünnepli ezt a 
titkot.” (Don Bosco Kalendárium 2003, Budapest) 

 
X. 2-án, hétfőn,   

Halottak napja, Tóbiás vt. 
X. 3-án, kedden,   

Porres Márton szerzetes 
X. 4-én, szerdán,   

Borromeo Károly pk, Karola 
X. 5-én, csütörtökön,   

Imre herceg, Avarka 
X. 6-án, pénteken,   

Lénárd rem., Kölni Krisztina 
X. 7-én, szombaton,   

Csongor pk, Engelbert vt. pk 
XI. 8-án,  
Évközi 32. vasárnap 
Kolos és Zsombor vtk 

08:30 – szentmise a hívekért   
10:00 – a családok, gyerekek, ifjúság miséje 
11.00 – szentmise 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,  

műszaki munkatárs: Gerdof Zsolti, www.emmauszkollegium.net 

Tájékoztassuk a híveket, hogy a Mária Neve templom felújításának költségeit még  
nem tudtuk mind törleszteni, ezért továbbra is fogadunk adományokat.  

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

HALOTTAK NAPJA 
Ezen a napon emlékezünk elhunyt családtagjainkról.  
Mondjunk el értük egy imát.  
A temetőben sírszentelés vasárnap 14 órától lesz.   


