
"Az legyen a fontos amit Isten tart rólatok, és ne az, amit az emberek.”  
Don Bosco 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
2012.november 4-én, VII. évfolyam, 43. szám (194) 

Évközi 31. vasárnap, Borromeo Károly pk, Karola 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

XI. 5-én, hétfőn,   

Imre herceg, Avarka 

XI.6-án, kedden,  SZENDREY és SCHUBERT család elhunyt tagjaiért én.m. 

Lénárd rem., Kölni Krisztina 

XI. 7-én, szerdán,  SZŰZ MÁRIA TISZTELETÉRE én.m. 

Csongor pk., Engelbert vt. pk. 

XI.8-án, csütörtökön,  

 

 SZŰZ MÁRIA TISZTELETÉRE cs.m. 

Kolos és Zsombor vtk 

XI. 9-én, pénteken,  

 

 JÉZUS SZENT SZÍVE TISZTELETÉRE én.m. 

Lateráni bazilika felszentelése 

XI. 10-én, szombaton,  

Nagy Leó pápa egyhtan., Tünde 

XI. 11-én,  

Évközi  32. vasárnap 
Tours-i Márton pk, Atád 

08:30 – szentmise a hívekért 

10:00 –a családok, gyerekek és az ifjúság miséje: 

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

17:00 – esti szentmise: TÖRÖK JÁNOSÉRT én.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 odajárult hozzá az egyik 
írástudó, aki hallotta őket 
vitatkozni. Mivel látta, hogy jól 
megfelelt nekik, megkérdezte őt: 
,,Melyik a legelső az összes 
parancs közül?' Jézus így felelt 
neki: ,,Az összes parancs közül a 
legelső ez: ,,Halld, Izrael! A mi 
Urunk, Istenünk az egyetlen Úr! 
Szeresd Uradat, Istenedet teljes 
szívedből, teljes lelkedből, teljes 
elmédből és minden erődből!'' 
Ez az első parancsolat [MTörv 6,4-
5]. A második hasonló ehhez: 
,,Szeresd felebarátodat, mint 
önmagadat!'' [Lev 19,18]. Ezeknél 
nincs nagyobb parancsolat.' Az 
írástudó ekkor azt mondta neki: 
,,Jól van, Mester! Helyesen 
mondtad, hogy egy az Isten, és 
nincs más rajta kívül; és hogy őt 
szeretni teljes szívből és teljes 
értelemből és teljes lélekből és 
teljes erőből, a felebarátot pedig 
úgy szeretni, mint önmagunkat -- 
többet ér minden égő és egyéb 
áldozatnál.' Amikor Jézus látta, 
hogy milyen okosan felelt, azt 
mondta neki: ,,Nem vagy messze 
az Isten országától.' Ezután senki 
sem merte őt többé kérdezni.  
(Mk 12,28b-34) 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Imre, Avarka, Lénárd, Márton, Krisztina, Csongor, Engelbert, Kolos, Zsombor,  

Leó, Tünde.                                          Isten éltessen benneteket! 

     Meghívó  a XI. Délvidéki HÁLÓ találkozóra 

 

 Időpont:   2012. november 9-11. (pénteken 17 órától – vasárnap 14 óráig) 

Helyszín:  Muzslya, a szalézi EMMAUSZ fiúkollégium, plébániatemplom. 

  

Mert ahogy lélek nélkül halott a test,  

a hit is halott tettek nélkül. 

Jakab 2,26 

 Programok:           Előadások, csoportbeszélgetések. Mi a Kárpát-medencei Háló? 

Bűnbánati szertartás. Közös éneklés. Közösségi játékok.  

Grafikus művész vendégünk kiállítása és sok más 

meglepetés.  

Szombat esti vidám zenés együttlét.  

Vasárnap szentmise a plébániatemplomban. 

 Vendégeink:           Komáromi János és Mária, Budapestről 

Jelentkezés: 

Délvidéki Háló iroda halo.delvidek@open.telekom.rs , Tel: +381 (0) 23-530-611, 

                  Palkovics Mária, Tel. +381 (0) 62-882-45-70 

                  Halmai Tibor, halmai.tibor@sbb.rs , Tel: +381 (0) 64-20-20-685 

Jelentkezési határidő:  2012. november 7. 

 Kérjük a jelentkezési határidő betartását, valamint a teljes programon való 

részvételt. 

 

 

 

Olvasmány: MTörv 6,2-6; Zoltár: Zs 17 ; Szentlecke: Zsid 7,23-28; Evangélium: Mk 10, 46-52 
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A HIT ÉVE 
 

2012. október 11-én kezdődik, 

a Püspöki Szinódus keretében és 

2013. november 24-ig tart 
Célja a hitre való ébresztés. 

Egyházmegyénk területén több 

kezdeményezés is előre van 

látva: 

1. A Niceai – Konstaninápolyi 

Hitvallás feldolgozása. 

2. Városmissziók: 

Nagybecskereken, Törökkanizsán, 

Padén, Tiszaszentmiklóson, 

Szajánon, Hódegyházán. 

3. Hitanosok karácsonyi és húsvéti 

rajzpályázata. 

4. 2012. december 1-jén egész 

napos (10 órától 16 óráig) élő 

betlehemet lesz szervezve az 

egyházmegye hittanosai és a 

felnőtt érdeklődők számára Bókán. 

5. A Hit évében egyházmegyei 

hittanverseny is lesz szervezve. 
 

http://www.catholic-zr.org.rs/hun/hun.html 

mailto:gabona.f@gmail.com
mailto:halo.delvidek@open.telekom.rs
mailto:halmai.tibor@sbb.rs
http://www.catholic-zr.org.rs/hun/hun.html

	MTörv_6,2-6
	Zs_77,3-54
	Zsid_7,23-28
	Mk_12,28b-34

