
„Igyekezz, hogy akivel beszélsz, mind barátoddá legyen.”  
Don Bosco 

November 13-án Stanko atya névnapja van. Isten éltesse Stanko atyát! 

Imádkozzunk érte a Jó Istenhez! 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 

2013. november 10-én, VIII. évfolyam, 43. szám (244) 

Évközi 32. vasárnap, Nagy Leó pp. egyht., Tünde 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

XI. 10-én, HÁLAADÓ VAS. 

Évközi 32. vasárnap 

Nagy Leó pp. egyht., 

Tünde  

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

17:00 – esti szentmise: id. SÍPOS MIHÁLYÉRT és fia 

SÍPOS MIHÁLYÉRT én.m. 

XI. 11-én, hétfőn,  Tours-i Márton pk., Atád 

XI. 12-én, kedden,  Jozafát ukrán vt. pk, Aba 

XI. 13-án, szerdán,  A TISZTÓTŰZBEN SZENVEDŐ LELKEKÉRT cs.m. 

Magyar sztk és bdg. emlékezete 

XI. 14-én, csütörtökön, Tavelic Miklós vt. szerzetes 

XI. 15-én, pénteken,  Nagy Albert pk. egyháztanító 

XI. 16-án, szombaton, Skóciai Margit assz., Ödön 

XI. 17-én,  

Évközi 33. vasárnap 

Nagy Gertrúd sz., 

Hortenzia 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

17:00 – esti szentmise: JUHÁSZ CSABÁÉRT én.m. 
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Odamentek hozzá néhányan a 

szaddúceusok közül, akik tagadják a 

feltámadást, és megkérdezték őt: 

,,Mester, Mózes előírta nekünk: Ha 

valakinek meghal a testvére, akinek 

felesége volt, de gyermeke nem, akkor 

a testvér vegye el az asszonyt, és 

támasszon utódot testvérének [MTörv 

25,5-6; Ter 38,8]. Volt hét testvér. Az 

első megnősült, aztán meghalt 

gyermek nélkül. Előbb a második, 

majd a harmadik vette feleségül őt, és 

hasonlóképpen mind a heten, 

gyermeket nem hagyva, mind 

meghaltak. Végül meghalt az asszony 

is. A feltámadáskor ezek közül kinek 

lesz a felesége az asszony? Hiszen 

mind a hétnek felesége volt.' Jézus ezt 

felelte nekik: ,,E világ fiai házasodnak 

és férjhez mennek. Azok pedig, akik 

méltók lesznek elnyerni a másik 

világot és a halálból való föltámadást, 

nem házasodnak, és férjhez sem 

mennek, hiszen többé már meg sem 

halhatnak. Hasonlók lesznek ugyanis 

az angyalokhoz, és Isten fiai, a 

feltámadás fiai lesznek. Hogy pedig a 

halottak feltámadnak, azt Mózes is 

jelezte a csipkebokornál, amikor az 

Urat ,,Ábrahám Istenének, Izsák 

Istenének és Jákob Istenének'' [Kiv 

3,6] mondta. Isten pedig nem a 

holtaké, hanem az élőké, hiszen 

mindenki érte él.''(Lk 20,27-38) 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Márton, Atád, Jozafát, Aba, Mikós, Albert, Margit, Ödön, 

Gertrúd, Hortenzia. 

Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: 2Mak 7,1-2.9-14; Zoltár: Zs16; Szentlecke: 2Tessz 2,15 - 3,5; Evangélium: Lk 20,27-38 
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Hálaadás a termésért és 
terménymegáldás 

A liturgikus évről és naptárról szóló 
egyetemes szabályok (1969) szerint 
„az Egyház szokása, hogy a könyörgő 
napokon és az »évnegyedes időkben« 
Istenhez járul az emberiség különféle 
szükségleteivel, elsősorban a föld ter-
ményeiért, az emberi munka 
eredményességéért imádkozik, de 
nyilvánosan hálát is ad.” (Esz 46) E 
napok időpontját és formáját a püspöki 
karok sza-bályozzák a helyi adottságok 
figyelembe vételével. Hivatalos 
magyarázat hangsúlyozza, hogy a 
béke, az igazságosság és az éhezés 
világméretű problémája napjainkban 
különös jelentőséget kölcsönöz a 
bűnbánat és a keresztény szeretet 
periodikusan visszatérő gyakorlatainak. 
 
http://www.plebania.net/hittanterem/?op=view&k_i
d=3045 
 

Sándor István, szalézi testvér, életrajza (2. rész) 
 

Sándor István lakhelye, s működésének fő színhelye a Clarisseum 

(nevét az alapító gróf Károlyi Sándorné Korniss Klára 

védőszentjenek nevéről kapta.) Az Ybl Miklós által tervezett épület 

az Újpestet Rákospalotával összekötő közúti felüljáró mellett áll. 

Ebben az épületben volt 1950 tavaszáig a szalézi rendház és a 

legszegényebb családok iskolás gyermekeit befogadó fiúnevelő 

intézet, amelyhez annak idején egy nagy park, egy 

cserkészotthonnak szolgáló ház, egy nyomda meg több más épület 

tartozott. 1949-ben Sándor István sekrestyés lett. Szoros 

kapcsolatot tartott fenn a kék ávósokhoz katonai szolgálatra 

behívott munkásfiatalokkal. Csoportjával levél útján a katonaidő 

alatt is élénk kapcsolatot tartott. 
http://www.szaleziak.hu/sandoristvan/HU/component/k2/item/15-eletrajz 
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