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X. 22-én, hétfőn,  II.János Pál pp. bdg., M. Szalome 

X.23-án, kedden,  Kapisztrán János p., Jozefina 

X. 24-én, szerdán,  Claret Antal pk., Gilbert rendalapító 

X. 25-én, csütörtökön,  BAKOS JÁNOSÉRT én.m. 

Pécsi Mór pk, Krizanta 

X. 26-án, pénteken,  TÁPAI BÉLÁÉRT én.m. 

Dömötör vt., Amanda 

X. 27-én, szombaton, 

 

KOVÁCS VILMÁÉRT én.m. 

Szabina vt., Antonietta 

X. 28-án,  

Évközi  30. vasárnap 
Simon és Júdás Tádé 

apostolok 

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: KalapisSztoján SDB, szerkeszti: dipl. ing. Gabona Ferenc. 

Ekkor eléje járultak Zebedeus fiai, 

Jakab és János, és így szóltak: 

,,Mester! Azt akarjuk, hogy amit 

kérünk, tedd meg nekünk.' Ő 

megkérdezte tőlük: ,,Mit akartok, 

hogy megtegyek nektek?' Azt felelték: 

,,Tedd meg nekünk, hogy egyikünk a 

jobbodon, másikunk pedig a bal 

oldaladon ülhessen a te 

dicsőségedben.' Jézus erre azt mondta 

nekik: ,,Nem tudjátok, mit kértek. 

Tudtok-e inni a pohárból, amelyből én 

iszom? Vagy meg tudtok-e 

keresztelkedni a keresztséggel, 

amellyel én megkeresztelkedem?' Ők 

azt felelték neki: ,,Meg tudunk.' Ekkor 

Jézus azt mondta nekik: ,,A pohárból, 

amelyből én iszom, inni fogtok ugyan, 

és a keresztséggel, amellyel én 

megkeresztelkedem, ti is meg fogtok 

keresztelkedni. De azt megadni, hogy 

a jobbomon vagy a balomon ki üljön, 

az nem az én dolgom. Az azoké lesz, 

akiknek készítették.' Amikor a tíz 

meghallotta ezt, haragudni kezdtek 

Jakabra és Jánosra. Jézus azonban 

magához hívta őket, és azt mondta 

nekik: ,,Tudjátok, hogy akiket a 

nemzetek fejedelmeknek tekintenek, 

azok uralkodnak rajtuk, és a nagyok 

hatalmaskodnak felettük.  

A következő héten névnapjukat ünneplő 

híveinket köszöntjük:  

Szalóme, János, Jozefina, Antal, 

Gilbert, Mór, Krizanta,  

Dömötör, Amanda, Szabina,  

Antonietta, Simon, Júdás, Tádé. 

Isten éltessen benneteket! 

MISSZIÓS VASÁRNAP 

Októberharmadikvasárnapja a 

missziókvilágnapja, 

amelymindenkeresztényközösségéseg

yénszámárafelhívásazevangéliumrólv

alótanúságtételre. A 

Szentatyavilágnapraírtüzenetének a 

Jelenésekkönyvébőlválasztottcímet: 

„Fényébenjárnak a nemzetek” (Jel 

21,24). 

 

Ez a fényIstenfénye – mutatottrá –, 

ésazevangéliumfénye is, amely a 

népeketvezetiútjukon, 

egyetlencsaláddáformáljaőket, 

aholigazságosságésbékeuralkodik, 

ésezmárrészbenIstenországánakmegv

alósulásaitt a földön. Azegyházezen a 

naponéppenazt a 

feladatáthelyezielőtérbe, 

hogyhírüladjaIstenországát, 

hiszenezállmisszióshivatásánakközép

pontjában. 
(Forrás: http://www.domsopron.hu/cikkek/misszios-
vasarnap) 
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Köztetek azonban ez nem így van, 

hanem aki nagy akar lenni, az legyen a ti 

szolgátok; aki pedig első akar lenni 

köztetek, az a szolgája lesz 

mindenkinek. Hiszen az Emberfia sem 

azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem 

hogy ő szolgáljon, és életét adja 

váltságul sokakért.'(Mk 10, 35-45) 

XVI. Benedek pápa üzenete a 

missziós világnapra 2012 
(részlet) 

„Az Istenben való hit – abban a 
szeretettervben, amely Krisztusban 
valósult meg – mindenekelőtt ajándék 
és misztérium, amelyet be kell 
fogadnunk szívünkbe és életünkbe és 
mindig meg kell köszönnünk az Úrnak. 
Ugyanakkor a hit ajándék, amelyet 
azért kaptuk, hogy megosszuk 
másokkal; talentum, melyben azért 
részesülünk, hogy gyümölcsöt hozzon; 
fény, melyet nem szabad elrejteni, 
hanem be kell világítania az egész 
házat. A legfontosabb ajándék, 
amelyet életünkben kaptunk, és nem 
tarthatjuk meg saját magunknak.” 
http://www.magyarkurir.hu/hirek/xvi-benedek-

papa-uzenete-misszios-vilagnapra-2012 

Szenvedés 
 

„Kit Isten nagyon szeret, azt méltónak 
találja, hogy sok szenvedést mérjen rája. 
Kinek még kicsiny a szeretete, arról látja, 
hogy kevés szenvedést bír el. -- Istennel való 
egyesüléshez csak az egyszerűség és alázat 
vezet el. (Nagy Szent Teréz) 
 

Ha Isten sok szenvedést küld rád, jele, hogy 
nagy tervei vannak veled, s bizonyára 
szentjének kiszemelt! És ha Őérte szentté 
akarsz lenni, esdekelj minél több 
szenvedésért! Nincs jobb fa, a szent szeretet 
lángját éleszteni, mint a keresztnek fája -- 
Krisztusunk határtalan szeretetének 
áldozatja égett rajta. (Loyola Szent Ignác)” 
 
http://www.katolikusradio.hu/?m_id=1&m_op=g

view&id=589&date=2012-10-21&szin=zold 
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