
Jézus példabeszéde arra figyelmeztet, 
hogy az irigység megmérgezi életünket, 
tönkreteszi emberi kapcsolatainkat. Az 
irigységre való hajlam ott lakik minden 
ember lelke mélyén. A gonosz lélek 
egyesekben könnyen felébreszti, mások 
viszont elutasítják e kísértést. (…) 
A példabeszéd magyarázatához a 
következőt is hozzá kell tenni. Isten a 
szőlősgazda, aki meghív minden embert, 
hogy legyünk a munkásai, szolgáljuk őt 
szeretettel. Fizetségünket előre 
megmondja: az örök élet, az üdvösség. Ez 
az egy dénár. Ezt kapja mindenki, akár 
hosszabb, akár rövidebb ideig szolgálja 
Istent. Az üdvösségnél kevesebbet Isten 
nem akar adni senkinek, többet pedig 
elképzelni sem tudnánk, hiszen ez a 
legfőbb jó, amit elérhetünk. Ezért viszont 
dolgoznunk kell, legalább egy keveset. A 
példabeszéd szerint az egy dénár 
fizetséget azok kapják meg, akik legalább 
egy órányit dolgoztak. A tétlenek, 
naplopók, henyélők és lusták, akik egész 
nap ki sem mentek a piacra, hogy munkát 
keressenek, nem kapnak fizetést. Akiben 
nincs meg a készség, a hajlandóság, hogy 
Isten szolgálatába álljon, az ne kérjen, ne 
várjon tőle semmiféle jutalmat.  
Horváth István Sándor 
http://www.evangelium365.hu/ 

 

„A gyermekek nevelése két fontos 
részből áll: finom magatartás és a 

mindig nyitott templom. 
Gyónhassanak és áldozhassanak 

könnyűszerrel.” Don Bosco 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 

2014. szeptember 21-én, IX. évfolyam, 38. szám (289) 

Évközi 25. vasárnap,  Máté apostol és evangélista, Jónás 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IX. 21-én,  

Évközi 25. vasárnap 

Máté apostol és evangélista, 

Jónás 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise 

IX. 22-én, hétfőn,  

A szentmise után imaóra a 

Békekirálynő tiszteletére. 

 

NAGY ÁGOTÁÉRT én.m. 

Móric vt., Villanovai Tamás 

IX. 23-án, kedden,  
 

KATAROV ANTALÉRT én.m. 

Linusz pp., Ciprián pk vtk 

IX. 24-én, szerdán,  NAGY ÁGOTÁÉRT én.m. 

Gellért vt pk., Mercédesz 

IX. 25-én, csütörtökön,  
A szentmise után szentségimádás 

közösségünkért. 

KÓSA KATALINÉRT én.m. 

Kleofás tanítvány, Kende 

IX. 26-án, pénteken,  Kozma és Damján vtk 

IX. 27-én, szombaton, Páli Vince áldp., Adalbert 

IX. 28-án,  

Évközi 26. vasárnap 
Vencel vt., Salamon, Pelbárt 

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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Mert hasonló a mennyek országa a 
házigazdához, aki korán reggel kiment 
munkásokat fogadni a szőlőjébe. Miután 
napi egy dénárban megegyezett a 
munkásokkal, elküldte őket a szőlőjébe. 
Amikor a harmadik óra körül is kiment, 
látott másokat is ott ácsorogni tétlenül a 
piactéren. Azt mondta nekik: ,,Menjetek ki ti 
is a szőlőbe, és ami igazságos, megadom 
majd nektek.'' Azok elmentek. Azután a 
hatodik és a kilencedik óra körül ismét 
kiment és ugyanígy tett. Mikor a 
tizenegyedik óra körül kiment és megint 
talált ott ácsorgókat, azt mondta nekik: 
,,Miért álltok itt egész nap tétlenül?'' Azt 
felelték neki: ,,Mert senki sem fogadott fel 
minket.'' Erre azt mondta nekik: ,,Menjetek 
el ti is a szőlőbe.'' Amikor beesteledett, a 

szőlő ura így szólt intézőjéhez: ,,Hívd a 
munkásokat, és add ki nekik a 
bérüket, kezdve az utolsóktól az 
elsőkig.'' Jöttek azok, akik tizenegy óra 
körül kezdtek, és kaptak egy-egy 
dénárt. Mikor az elsők sorra kerültek, 
azt gondolták, hogy többet fognak 
kapni, de ők is csak egy-egy dénárt 
kaptak. Amikor megkapták, zúgolódni 
kezdtek a gazda ellen: ,,Ezek az utolsók 
csak egy órát dolgoztak, és egyformán 
kezelted őket velünk, akik viseltük a nap 
terhét és hevét.'' Ő azonban így válaszolt az 
egyiküknek: ,,Barátom! Nem vagyok veled 
igazságtalan. Nem egy dénárban egyeztél 
meg velem? Fogd, ami a tiéd, és menj! Én 
ennek az utolsónak is annyit akarok adni, 
mint neked. Vagy nem szabad azt tennem az 

enyémmel, amit akarok? Rossz szemmel 
nézed talán, hogy én jó vagyok?'' Így 
lesznek az utolsókból elsők és az 
elsőkből utolsók.'' Mt 20,1-16a 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Móric, Tamás, Linusz, Ciprián, Gellért, Mercédesz, Kleofás, Kende, 

Kozma, Damján, Vince, Adalbert, Vencel, Salamon, Pelbárt.                                                      

                                               Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Iz 55,6-9; Zsoltár: Zsolt 144; Szentlecke: Fil 1,20c-24.27a; Evangélium: Mt 20,1-16a 
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Egyháztanácstagok püspökség 
szintű találkozója: 

szerb, horvát nyelven szept. 24-én 
a Székesegyházban 16:00, 

magyar nyelven szept. 27-én 
Kikindán 10:00. 

Isten MINDENKIT szeretettel hív és vár MINDEN vasárnap a szentmisére! 

Előkészületek a MISSZIÓS NAPOKRA, amely 2015-ben lesz Muzslyán: 

1.Don Bosco születésének 200.-ik évfordulóját ünnepeljük jövőre. 

2.A szalézi atyák 50 éve tevékenykednek Muzslyán. 

Imáinkba és a Szűzanya oltalmába foglaljuk lelki felkészülésünket! 

Elhunytak a múlt héten: Csordás László, Putyora Margit,  

Csordás Mária, Mári József, Zsáki Katalin 

MEDJUGORJEI ZARÁNDOKLAT 
október 17-19. között. 

Jelentkezni lehet a plébánián! 

ÉCSKÁN jubileumi SZENTMISE 

október 5-én 11:00. 
A zarándoklatra buszt szervezünk. 

mailto:gabona.f@gmail.com

