
A mai evangéliumi példabeszéd a 
gonosz szőlőmunkásokról szól. A 
hagyományos értelmezés szerint Jézus 
hasonlata az üdvtörténetet mutatja 
be. A szőlőskert gazdája maga az Isten, 
aki „szőlőt telepít,” azaz kiválasztja 
Izrael népét. Amikor elérkezik a szüret 
ideje, a tulajdonos elküldi szolgáit, akik 
Isten küldötteit, a prófétákat jelentik a 
történetben, s akiket megölnek a 
gonosz munkások. A Szentírás 
ószövetségi könyveit olvasva látjuk, 
hogy a prófétákat szinte kivétel nélkül 
megölték. Az idők teljességében Isten 
az ő Fiát, Jézus Krisztust küldi el a 
világba, akit szintén elutasítanak az 
emberek. A példázat azon mozzanata, 
mely szerint a szőlőskerten kívül ölik 
meg a gazda Fiát, egyértelmű utalás 
arra, hogy elítélését követően Jézust 
arra kényszerítik, hogy keresztjét 
hordozva kimenjen Jeruzsálemből és a 
városon kívül, a Golgota hegyén 
feszítik őt keresztre. Isten azonban az 
emberek által megvetett és elutasított 
Jézusra, mint szegletkőre új népet 
épít, az újszövetség népét, az Egyház 
közösségét, amely Istennek 
engedelmeskedve megtermi 
gyümölcsét. 
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„A mennyországért dolgozunk.” Don Bosco 
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2014. október 5-én, IX. évfolyam, 40. szám (291) 

Évközi 27. vasárnap,  Attila pk, Aurél, Placid 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

X. 5-én,  

Évközi 27. vasárnap 
Attila pk, Aurél, Placid 

08:30 – szentmise a hívekért 

11:00 – jubileumi szentmise Écskán (150 éves a templom) 

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise: Az újplébános áldásos 

munkájáért én. m.   

X. 6-án, hétfőn,  

A szentmise után imaóra a 

Békekirálynő tiszteletére. 

Juhász Csabáért én.m.  

Brúnó áldozópap, Renátó 

X. 7-én, kedden, Rózsafűzér királynője 

X. 8-án, szerdán,  Mária, magyarok Nagyasszonya 

X. 9-én, csütörtökön,  
A szentmise után szentségimádás 

közösségünkért. 

Dénes vt. pk és társai 

X. 10-én, pénteken,  Gólya Rozáliáért cs.m.  

Borgia Ferenc áldozópap, Sámuel 

X. 11-én, szombaton, Szeplőtelen Szűz Mária szíve tiszteletére én.m. 

XXIII.János pápa, Etel 

X. 12-én,  

Évközi 28. vasárnap 
Miksa vt.pk., Rezső, Szeráf 

08:30 – szentmise a hívekért 

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise: Fiser Csabáért én. m.   
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Hallgassatok meg egy másik 
példabeszédet. Volt egy gazda: szőlőt 
ültetett, kerítést készített köréje, prést 
ásott benne és tornyot épített [Iz 5,1-2]. 
Aztán kiadta azt bérlőknek, és idegen 
földre utazott. Amikor elközelgett a 
szüret ideje, elküldte szolgáit a 
bérlőkhöz, hogy szedjék be a termését. 
A bérlők azonban megragadták a 
szolgáit; az egyiket megverték, a 
másikat megölték, a harmadikat 
megkövezték. Ekkor ismét küldött más 
szolgákat, az előzőknél többet, de azok 
éppúgy tettek velük is. Végül elküldte 
hozzájuk a fiát, mondván: ,,A fiamat 
majd tiszteletben tartják.'' De a bérlők, 
mihelyt meglátták a fiút, azt mondták 
egymás között: ,,Itt az örökös, gyertek, 
öljük meg, és szerezzük meg az 
örökségét.'' Megragadták őt, kidobták a 
szőlőn kívülre és megölték. Amikor 
tehát eljön a szőlő ura, mit fog tenni 
ezekkel a bérlőkkel?'' Azt felelték neki: 
,,A gonoszokat kegyetlenül el fogja 
pusztítani, a szőlőt pedig más 
bérlőknek adja, akik megadják neki a 
termést a maga idejében.'' Jézus ekkor 
azt mondta nekik: ,,Sohasem olvastátok 
az Írásokban: ,,A kő, amelyet az építők 
elvetettek, szegletkővé lett; az Úr tette 
azzá, és ez csodálatos a mi 
szemünkben''? [Zsolt 118,22-23] Ezért 
mondom nektek, hogy elveszik tőletek 
az Isten országát, és olyan népnek 
adják, amely meghozza annak 
gyümölcseit.  Mt 21,33-43 

 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Brúnó, Renátó, Mária, Dénes, Ferenc, Sámuel, János, Etel, Miksa,  

Rezső, Szeráf.                                Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Iz 5,1-7; Zsoltár: Zsolt 79; Szentlecke: Fil 4,6-9; Evangélium: Mt 21,33-43 
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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! 

OKTÓBERI ÁJTATOSSÁG 
Imádkozzuk a rózsafüzért minél 
gyakrabban, és kérjük a Szent Szűz 
segítő közbenjárását családtagjainkért, 
barátainkért, saját magunkért, 
hazánkért és minden rászorulóért! 
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