
„Aki késlekedve adja magát Istennek, elveszítheti a lehetőséget.” Don Bosco 

Amikor a király bement, hogy 
megnézze az asztalnál ülőket, 
észrevett ott egy embert, aki nem 
volt menyegzős ruhába öltözve. Azt 
mondta neki: ,,Barátom, hogyan 
jöttél be ide menyegzős ruha 
nélkül?'' Az nem szólt semmit. Erre a 
király azt mondta a felszolgálóknak: 
,,Kötözzétek meg kezét-lábát és 
dobjátok ki őt a külső sötétségre. 
Lesz majd ott sírás és fogcsikorgatás! 
Mert sokan vannak a meghívottak, 
de kevesen a választottak.''Mt 22,1-14 

 
 

A hit és a hitetlenség, az elfogadás és az 
elutasítás központi kérdése így hangzik: 
Jézus valóban az Isten Fia? A Jézus körül 
megjelenő szereplők is ennek 
megfelelően kerülnek az egyik vagy a 
másik oldalra. (…) Egyesek hisznek 
istenfiúságában, mások nem. (…) 
Vannak jó szolgák, jó munkások, akik 
készséggel szolgálnak Istennek. Akik 
életük értelmét abban találják meg, 
hogy Istennek engedelmeskedjenek. 
Vannak, akik menyegzős ruhájukat 
magukra öltve odaülnek a lakodalmi 
asztalhoz, mert részesedni akarnak a 
király örömében, de még inkább a fiú 
örömében. Kész vagyok-e a munkájukat 
csendesen, becsülettel végző szolgák 
közé állni, hogy helyem legyen a 
lakodalmi asztalnál? 
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Évközi 28. vasárnap,  Miksa vt.pk., Rezső, Szeráf 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

X. 12-én,  

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

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise: Fiser Csabáért én. m.   

X. 13-án, hétfőn,  

A szentmise után imaóra a 

Békekirálynő tiszteletére. 

Medjugorjei Szűzanya tiszteletére, szerzetesi és papi 

hivatásokért cs.m.  

Kálmán vt., Edvárd kir., Ede 

X. 14-én, kedden, I.Kallixtus vt. pp., Helén 

X. 15-én, szerdán,  Avilai Teréz szerz., egyht. 

X. 16-án, csütörtökön,  
A szentmise után szentségimádás 

közösségünkért. 

Alacoque Margit sz., Hedvig sz. 

X. 17-én, pénteken,  Antióchiai Ignác vt. pk. 

X. 18-án, szombaton, Labanc Istvánért én.m. 

Lukács evangélista, Jusztusz 

X. 19-én,  

Évközi 29. vasárnap 
Keresztes Pál áldp., Frida 

MISSZIÓS VASÁRNAP 

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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Ezután Jézus újra beszélni kezdett, 
és ismét példabeszédekben szólt 
hozzájuk: ,,Hasonló a mennyek 
országa egy királyhoz, aki 
menyegzőt készített fiának. Elküldte 
szolgáit, hogy hívják el a 
meghívottakat a menyegzőre, de 
azok nem akartak eljönni. Ekkor 
más szolgákat küldött ezekkel a 
szavakkal: ,,Mondjátok meg a 
meghívottaknak: Íme, a lakomát 
elkészítettem, ökreimet és hizlalt 
állataimat levágtam, minden készen 
van. Jöjjetek a menyegzőre. De azok 
nem törődtek vele. Elmentek, egyik 
a földjére, a másik az üzlete után, a 
többiek pedig megragadták a 
szolgáit, gyalázatokkal illették és 
megölték. Haragra gerjedt erre a 
király, s elküldte hadseregét. A 
gyilkosokat elpusztította, a 
városukat pedig felégette. Azután 
azt mondta a szolgáinak: ,,A 
menyegző ugyan kész, de a 
meghívottak nem voltak rá méltók. 
Menjetek hát ki a bekötő utakra, s 
akit csak találtok, hívjátok a 
menyegzőre.'' A szolgák kimentek 
az utakra és összegyűjtöttek 
mindenkit, akit csak találtak, 
gonoszokat és jókat egyaránt, s a 
menyegzős ház megtelt 
vendégekkel.  
 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Kálmán, Edvárd, Ede, Helén, Teréz, Margit, Hedvig, Ignác, Lukács, 

Jusztusz, Pál, Frida.                                Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Iz 25,6-10a; Zsoltár: Zsolt 22; Szentlecke: Fil 4,12-14; Evangélium: Mt 22,1-14 
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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 múlt héten: Séra Ágnes és Tajti János.  
Imádkozzunk elhunytaink lelke üdvéért! 

Október 15-én, szerdán a 
szentmise után 

EGYHÁZTANÁCSTAGOK 
GYŰLÉSE! 

 

Bérmálandók  
számára lesz  

szülői értekezlet,  
szerdán 9-kor vagy 18-kor. 

mailto:gabona.f@gmail.com

