
„Legyetek hálásak jótevőitek felé; fáradhatatlan munkával, jó viselettel legyetek 

elöljáróitok örömére.” Don Bosco 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
2013.október 13-án, VIII. évfolyam, 39. szám (240) 

Évközi 28. vasárnap, Kálmán vt., Edvárd kir., Ede 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

X. 13-án,  

Évközi 28. vasárnap 

Kálmán vt., Edvárd kir., 

Ede 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos templomban 

18:30 – esti szentmise:KÉRI FERENCÉRT én.m. 

X. 14-én, hétfőn,   

I.Kallixtusz vt. Pp., Helén 

X. 15-én, kedden,   

Avilai Teréz szerz. Egyhtan. 

X. 16-án, szerdán,   

Alacoque Margit sz., Hedvig sz. 

X. 17-én, csütörtökön, HÁLAADÓ SZENTMISE ISTEN DICSŐSÉGÉRE cs.m. 

Antióchiai Ignác vt. Pk. 

X. 18-án, pénteken,   

Lukács evang., Jusztusz 

X. 19-én, szombaton, 

 

NAGY JÁNOSÉRT én.m. 

Keresztes Pál áldpap, Frida 

X. 20-án,  

Évközi 29. vasárnap 
MISSZIÓS VASÁRNAP 

Vendel remete, Vitálisz 

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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Történt pedig, hogy miközben 

Jeruzsálem felé tartott, átment 

Szamarián és Galileán. Amikor beért 

az egyik faluba, szembejött vele tíz 

leprás férfi. Távolabb megálltak, és 

hangosan kiáltoztak: ,,Jézus, Mester! 

Könyörülj rajtunk!' Amikor meglátta 

őket, azt mondta: ,,Menjetek, 

mutassátok meg magatokat a 

papoknak!' [Lev 13,49]. Történt pedig, 

hogy amíg mentek, megtisztultak. Az 

egyikük, amikor látta, hogy 

meggyógyult, visszatért, hangosan 

magasztalta Istent, és lábai előtt arcra 

borulva hálát adott neki; s ez 

szamariai volt. Jézus megkérdezte 

tőle: ,,Nem tízen tisztultak meg? A 

többi kilenc hol van? Nem volt más, 

aki visszatért volna, hogy dicsőítse 

Istent, csak ez az idegen?' Aztán így 

szólt hozzá: ,,Kelj föl és menj; a hited 

meggyógyított téged.' (Lk 17,11-19) 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Helén, Teréz, Margit, Hedvig, Ignác, Lukács, Jusztusz, 

Pál, Frida, Vendel, Vitálisz. 

Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: 2Kir 5,14-17; Zoltár: Zs97; Szentlecke: 2Tim 2,8-13; Evangélium: Lk17,11-19 
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Lukács evangélista 

Először, igaz volt Isten iránt. Szent Bernát 

szerint háromféleképpen lehet az ember Isten 

iránt igaz, tudniillik érzületében, 

gondolkodásában és szándékában. Az érzület 

legyen szent, a gondolkodás tiszta és a 

szándék egyenes. Először, Szent Lukács 

érzülete szent volt, mert teljes vala 

Szentlélekkel. Jeromos ezt írja Előszavában 

Szent Lukácsról: „Bithyniában halt meg, 

Szentlélekkel teljesen.” Másodszor, 

gondolkodása tiszta volt, szűz lévén testében 

és lelkében, és ebben ismerszik meg 

magának a gondolkodásnak a tisztasága is. 

Harmadszor, szándéka egyenes volt, mert 

bármit cselekedett, az Úr dicsőségét kereste.  

Vegyük szemügyre emberi 

kapcsolatainkat! Mitől romlanak 

el egy idő után? Több kiváltó oka 

lehet annak, ha megneheztelünk, 

megharagszunk valakire. A régi 

barátságok sokféle ok miatt 

megszűnhetnek. Megszakítjuk a 

kapcsolatot azokkal, akik 

bántanak, bántalmaznak minket, 

de akkor is, ha szándékosan vagy 

akaratlanul kárt okoznak nekünk. 

A félreértés, a féltékenység vagy 

a visszautasítás szintén 

kiválthatja a szakítást. De 

mindennél jobban fáj, amikor 

valaki hálátlan hozzánk. 

Korábban jót tettünk vele, de ő 

erről már megfeledkezett. Ha a 

szomorúság és elkeseredettség 

emberi érzését alkalmazhatjuk 

Istenre, akkor azt állíthatjuk, 

hogy Istennek mindennél jobban 

fáj, amikor az emberi 

hálátlanságot látja. 
Uram, taníts meg hálásnak lenni! Taníts 
meg észrevenni a legkisebb dolgokat is az 
életben, akár Istentől, akár 
embertársaimtól kaptam azokat! 
Taníts meg arra, hogy a hálámat mindig 
ki tudjam fejezni legalább szavakkal, és 
ha a későbbiekben lehetőségem van rá, 
jócselekedetekkel is.  

Horváth István Sándor 
http://www.magyarkurir.hu/hirek/2013-

oktober-13-evkozi-28-vasarnap 

E két utóbbiról ezt mondja Jeromos az 

Apostolok Cselekedeteihez 

írott Előszavában: „Bűn nélkül 

megmaradt a szüzességben”, s ez 

vonatkozik gondolkodása tisztaságára; 

„inkább az Úrnak akart szolgálni”, azaz az 

Úr dicsőségére; s ez vonatkozik szándéka 

egyenességére. (fordította: Déri Balázs) 

http://mek.niif.hu/04600/04626/html/legenda0096.html 
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