
"Amíg valaki tiszta, élő hite, szilárd reménye és tevékeny szeretet 
van.”Don Bosco 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 

2012.október 9-én, VII. évfolyam, 40. szám (191) 

Évközi 28. vasárnap, I.Kaliktuszvt. pápa, Helén 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

X. 15-én, hétfőn,   

Avilai Teréz szerz. egyhtan. 

X.16-án, kedden,   

Alacoque Margit sz., Hedvig sz. 

X. 17-én, szerdán,   

Antiochiai Ignác vt. pk. 

X. 18-án, csütörtökön,   

Lukács evang., Jusztusz 

X. 19-én, pénteken,   

Keresztes Pál áldp., Frida 

X. 20-án, szombaton, 

 

APRÓ ETELÉRTén.m. 

Vendel remete, Vitalis 

X. 21-én,  

Évközi  29. vasárnap 
IV.Károly magyar kir., 

Orsolya 

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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Amikor kiment az útra, odafutott 
hozzá valaki, térdreesett előtte és 
megkérdezte: ,,Jó Mester! Mit tegyek, 
hogy elnyerjem az örök életet?' Jézus 
erre azt mondta neki: ,,Miért mondasz 
engem jónak? Senki sem jó, csak 
egyedül az Isten. Ismered a 
parancsokat: Ne ölj, ne törj 
házasságot, ne lopj, hamisan ne 
tanúskodj, ne csalj, tiszteld apádat és 
anyádat!' [Kiv 20,12-16; MTörv 5,16-
20] Az illető azt felelte neki: ,,Mester! 
Ezeket mind megtartottam ifjúságom 
óta.' Akkor Jézus rátekintett, 
megkedvelte őt, és azt mondta neki: 
,,Egynek vagy még híjával: menj, add 
el, amid van, s add a szegényeknek, 
akkor kincsed lesz a mennyben. 
Azután jöjj, kövess engem!' Erre a 
szóra az elkomorult és szomorúan 
távozott, mert nagy vagyona volt. 
Jézus pedig körültekintett és azt 
mondta tanítványainak: ,,Milyen 
nehezen jutnak Isten országába azok, 
akiknek nagy vagyonuk van!' A 
tanítványok csodálkoztak szavain. 
Jézus pedig újra megszólalt, és ezt 
mondta nekik: ,,Fiaim! Bizony, nagyon 
nehéz az Isten országába jutni 
azoknak, akik a vagyonban bíznak!  

A következő héten névnapjukat ünneplő 

híveinket köszöntjük:  

Teréz, Margit, Hedvig, Ignác,  

Lukács, Jusztusz, Pál, Frida,  

Vendel, Vitalisz, Károly, Orsolya. 

Isten éltessen benneteket! 

Szent Lukács evangélista 

"Lukács volt ő, az orvos, 
az Apostolok tanítványa, 
majd Pálnak útitársa. 
Nyolcvannégy évet ért meg. 
Evangéliumát akkor írta, 
amikor Görögországban élt." 
Ez az egyiptomi őskeresztény templom 
falán lévő kopt nyelvű felirat az egyik 
legrégibb dokumentum Szent Lukácsról. 
Az apostoli korszak utáni időkre jellemző, 
falakra rögzített egyszerű katekizmus 
része ez. Elmondja, hogy mit tudtak Szent 
Lukácsról még itt is, a sivatag határán, a 
legkorábbi keresztények. Evangéliuma, az 
Apostolok Cselekedetei és Szent Pál 
levelei mellett beszélnek róla más 
emlékek is, hisz Szent Jeromos is Cezárea 
püspökének feljegyzéseit használta fel 
Lukácsról, mégis alig tudunk róla. 
Merthogy Lukács igazi evangélista: nem 
magáról, hanem a világ Üdvözítőjéről akar 
beszélni. 

Riskó Mariann 
Forrás: A Kárpátalyai RK Egyház lapja,  

http://www.ujhajtas.net.ua/jul-aug08.php# 

Olvasmány: Bölcs 7,7-11; Zoltár: Zs89 ; Szentlecke: Zsid 4,12-13; Evangélium: Mk 10, 17-30 
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Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, 
mint a gazdagnak bemenni Isten 
országába.' Azok erre még jobban 
csodálkoztak, és egymást kérdezgették: 
,,Akkor hát ki üdvözülhet?' Jézus 
azonban rájuk tekintett és így szólt: ,,Az 
embereknek lehetetlen ez, de Istennek 
nem; mert Istennek minden lehetséges' 
[Ter 18,14; Jób 42,2]. Ekkor megszólalt 
Péter: ,,Íme, mi mindent elhagytunk és 
követtünk téged!' Jézus azt felelte: 
,,Bizony, mondom nektek: mindaz, aki 
elhagyta házát vagy testvéreit, nővéreit 
vagy apját, anyját, a gyermekeit, vagy 
földjeit értem és az evangéliumért, 
százannyit kap már most, ebben a 
világban: házakat, testvéreket, 
nővéreket, anyákat, gyermekeket és 
földeket, bár üldözések között;  
az eljövendő  
világban pedig  
az örök  
életet. 
(Mk 10,17-30) 

A RÓZSAFÜZÉR 

története és hitbeli alapjai 
Írta: Br. Marie-Dominique OP 

 

Az egész család rózsafüzére, 
rózsafüzér, melyet kicsik és nagyok 
közösen imádkoznak; ami este 
Mária lábainál mindazokat 
összegyűjti, akiket napközben a 
munka elválasztott egymástól; mely 
úgy gyűjti őket egybe, hogy egyúttal 
a távollevők és eltűntekre való 
emlékezetet bennük felfrissíti; mely 
ily módon megszenteli azt a 
köteléket, mely őket a Szeplőtelen 
Szűz, a Rózsafüzér Királynője 
vezetése alatt összetartja.  
http://www.katolikus-honlap.hu/0707/ave.htm 
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