
Hogyan olvassuk a Szentírást? A 
tudományos igényességet, a vitatott 
kérdések eldöntését hagyjuk a 
szentírástudósokra! De az 
igényességről ne mondjunk le! Egy 
katolikus hívő olvasson katolikus 
fordítást, a más felekezethez tartozó 
keresztény pedig olyat, amit 
gyülekezete ajánl számára! Lehetőleg 
olvassunk újabb fordításokat és ne a 
múlt század elején készülteket. Az 
újabb fordítások ugyanis jobban 
tükrözik a mai nyelvhasználatot 
anélkül, hogy elferdítenék a bibliai 
szövegek eredeti mondanivalóját. A 
szövegek szószerinti értelmén túl 
keressük a lelki mondanivalót, a 
szöveg mélyebb értelmét, azt, hogy 
mit akar Isten mondani nekünk, azaz 
olvassunk a „sorok között.” Olvassuk a 
Szentírást azzal a készséggel, hogy 
meg akarjuk mindazt tenni, amit Isten 
közöl velünk. Olvassuk hittel, 
imádságos lelkülettel és az 
Istenkeresés vágyával! 
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„Kapaszkodj Istenbe, mint a 
madár: amikor énekel, remeg 

alatta az ág, de tudja, hogy tud 
repülni.” Don Bosco 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 

2014. szeptember 28-án, IX. évfolyam, 39. szám (290) 

Évközi 26. vasárnap,  Vencel vt., Salamon, Pelbárt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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: A jó halál kegyelméért cs.m. 

IX. 29-én, hétfőn,  

A szentmise után imaóra a 

Békekirálynő tiszteletére. 

Gólya Rozáliáért én.m. 

Mihály, Gábor, Rafael főangyalok 

IX. 30-án, kedden,  
 

Nagy Ágotáért cs.m. 

Jeromos egyháztanító, Hunor 

X. 1-én, szerdán,  Lisieux-i Teréz sz., Malvin 

X. 2-án, csütörtökön,  
A szentmise után szentségimádás 

közösségünkért. 

Gólya Rozáliáért én.m. 

Őrangyalok, Őrs, Petra 

X. 3-án, pénteken,  Jézus Szíve tiszteletére én.m. 

Bogdánffy Szilárd pk. bdg., Helga 

X. 4-én, szombaton, Szeplőtelen Szűz Mária szíve tiszteletére én.m. 

Assisi Ferenc rendalapító 

X. 5-én,  

Évközi 27. vasárnap 
Attila pk, Aurél, Placid 

08:30 – szentmise a hívekért 

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise: Az újplébános áldásos 

munkájáért én. m.   
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A kiadásért felel: KalapisStojan SDB, szerkesztő: dipl. ing. Gabona Ferenc. 

,,Vajon erről mit gondoltok? Egy 
embernek két fia volt. Odament az 
elsőhöz és így szólt: ,,Fiam! Menj ki 
ma, dolgozz a szőlőben!'' Az így 
válaszolt: ,,Nem akarok'', de később 
meggondolta magát és kiment. 
Akkor odament a másikhoz is, és 
ugyanúgy szólt neki. Az ezt felelte: 
,,Igenis, Uram!'' De nem ment ki. A 
kettő közül melyik tette meg az apa 
akaratát?'' Azt felelték: ,,Az első.'' 
Erre Jézus azt mondta nekik: 
,,Bizony, mondom nektek: a 
vámszedők és az utcanők előbb 
mennek be Isten országába, mint ti. 
Eljött ugyanis hozzátok János az 
igazság útján -- és nem hittetek neki. 
A vámszedők és az utcanők azonban 
hittek neki. Ti még ennek láttán sem 
gondoltátok meg magatokat később, 
hogy higgyetek neki.  
Mt 21,28-32 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Mihály, Gábor, Rafael, Jeromos, Hunor, Teréz, Malvin, Őrs, Petra,  

Szilárd, Helga, Ferenc, Attila, Aurél, Placid. 

                                               Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Ez 18,25-28; Zsoltár: Zsolt 124; Szentlecke: Fil 2,1-11; Evangélium: Mt 21,28-32 
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Assisi szent Ferenc ( 1181 -1226 ) 
Gazdag kereskedőcsalád tagja. Éli a gazdag 
ifjak megszokott életét. A háborúból 
sebesülten tér haza, szakít addigi életével, 
életmódjával, s megalapítja a ferences rendet 
(minorita rend = kis testvérek rendje); később 
a klarissák rendjét, majd a ferencesek 
harmadik rendjét (világi rend). Halála után 
két évvel (1228-ban) szentté avatják.  

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! 

MEDJUGORJEI ZARÁNDOKLAT 

október 17-19. között. 

Jelentkezni lehet a plébánián! 

ÉCSKÁN jubileumi SZENTMISE 
(a templom felépítésének 150 éve) 

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

mailto:gabona.f@gmail.com

