
„Szándékunk akkor tiszta, ha mindent Isten akarata szerint az engedelmesség 
szellemében teszünk.” Don Bosco 

Az ünnep evangéliuma a jeruzsálemi 
templom megtisztításának, a 
kereskedők kiűzésének történetét 
beszéli el, nem elhallgatva Jézus 
felindultságát. Felfokozott 
helyzetekben, amikor megnyilvánul 
emberi természetünk hevessége vagy 
eltölt minket valamiféle indulat és 
buzgóság, gyakran elszóljuk 
magunkat. Itt nem a káromkodásokra 
vagy más trágár beszédre gondolok, 
mert sosem veszíthetjük el annyira 
önuralmunkat, hogy ne tudnánk 
odafigyelni beszédünkre. Az elszólás 
esetében egyszerűen csak arra 
gondolok, hogy felindultságunkban 
olyan dolgokat is elmondunk, amit 
más, nyugodtabb helyzetben nem 
árulnánk el. 
Jézus, a mennyei Atya Fiaként 
jogosan tartotta a jeruzsálemi 
templomot saját otthonának. E 
házba Jézus egyrészt vendégségbe 
hív minket, hogy saját testét nyújtsa 
nekünk lelki ételként, másrészt azt is 
szeretné, ha igazi otthonra lelnénk 
Isten házában, akinek gyermekei 
vagyunk. 
© Horváth István Sándor 
http://www.evangelium365.hu/ 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
2014. november 9-én, IX. évfolyam, 45. szám (296) 

Évközi 32. vasárnap,  Lateráni bazilika felszentelése 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

XI. 9-én,  

Évközi 32. vasárnap 
Lateráni bazilika 

felszentelése 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t.: Boros Sándorért 

én.m. 

17:00 – esti szentmise 

XI. 10-én, hétfőn,  
A szentmise imaóra a 

Békekirálynő tiszteletére. 

Szűz Mária tiszteletére én.m. 

Nagy Leó pp., egyht., Tünde  

XI. 11-én, kedden, 

 

Csonka Eduárdért én.m. 

Tours-i Márton pk, Atád 

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

XI. 13-án, csütörtökön,  
A szentmise után szentségimádás 

közösségünkért. 

 

Magyar szentek és boldogok emlékezetére 

XI. 14-én, pénteken,  Tavelic Miklós vt. sz. 

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

XI. 16-án,  

Évközi 33. vasárnap 
Skóciai Margit assz., Ödön 

08:30 – szentmise a hívekért: a Szeretetház elhunyt 

tagjaiért én.m. 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t 

17:00 – esti szentmise 
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Közel volt a zsidók Pászkája, és Jézus 
fölment Jeruzsálembe. A templomban 
ökör-, juh- és galambkereskedőket 
talált, s az odatelepedett pénzváltókat. 
Akkor kötelekből ostort font, és 
mindnyájukat kizavarta a templomból a 
juhokkal és az ökrökkel együtt, a 
pénzváltók pénzét szétszórta, az 
asztalaikat fölforgatta. A 
galambárusoknak pedig azt mondta: 
,,Vigyétek el innen ezeket, ne 
tegyétek Atyám házát 
vásárcsarnokká!'' Akkor tanítványai 
visszaemlékeztek arra, hogy írva van: 
,,Emészt engem a buzgóság 
házadért'' [Zsolt 69,10]. A zsidók 
azonban megszólították, és azt 
kérdezték tőle: ,,Milyen jelet mutatsz 
nekünk, hogy ezeket cselekszed?'' Jézus 
azt felelte nekik: ,,Bontsátok le ezt a 
templomot, és én három nap alatt 
fölépítem azt!'' A zsidók erre így 
szóltak: ,,Negyvenhat esztendeig épült 
ez a templom, és te három nap alatt 
fölépítenéd?'' De ő a saját testének 
templomáról mondta ezt. Amikor 
föltámadt halottaiból, tanítványai 
visszaemlékeztek, hogy ezt mondta, és 
hittek az Írásnak, és a szónak, amelyet 
Jézus mondott.  
(Jn 2,13-22) 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  
Leó, Tünde, Márton, Atád, Jozafát, Aba, Miklós, Albert, Margit és Ödön.                             

Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Ez 47,1-2.8-9.12; Zsoltár: Zsolt 45; Szentlecke: 1Kor 3,9c-11,16-17; Evangélium: Jn 2,13-22 
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Előkészületek a MISSZIÓS NAPOKRA, 2015-ben: 
1.Don Bosco születésének 200.-ik évfordulóját ünnepeljük. 

2.A szalézi atyák 50 éve tevékenykednek Muzslyán. 

Imáinkba és a Szűzanya oltalmába foglaljuk lelki felkészülésünket! 

A hála ott húzódik az  Istennel és az 
emberekkel való  kapcsolatunk mélyén. 
Sokszor  nem is vesszük  észre 
jótékony,  éltető  hatását,  de  ha  
hiányzik,  menthetetlenül  összeomlik 
kapcsolatunk Istenel és 
embertársainkkal. Az igazi hála 
ugyanis több  mint udvariasságból 
mondott  egyszerű  

köszönetnyilvánítás. És  több  mint  
egy jólnevelt ember köszönete.  A hála  
az az  alapvető emberi  magatartásunk, 
amellyel az Istennek és  az embereknek 

tartozunk  mindazért a jóért,  amit 

Tőle, illetve tőlük kapunk. Emberként  

November 19-én 
Erzsébetlakon búcsú. 

Buszt szervezünk a 
zarándoklatra. Jelentkezni 

lehet a plébánián. 
 

Elhunytak múlt héten: Somorai Mária és Szíveri 

Sándor. Imádkozzunk elhunytaink lelke üdvéért! 

minden nap rácsodálkozunk azokra  az 
ajándékokra, amelyeket Istentől vagy 
az emberektől kapunk, s amelyeket 
sok esetben nem is  tudunk 
viszonozni.  A legkevesebb tehát  az, 
hogy  legyünk hálásak mindenért! Mert 
a hálátlanság mély sebet üt és igen 
nagy fájdalmat okoz annak, aki a 
másikért valamilyen jót tesz. 

Horváth István Sándor 2007 
http://www.plebania.net/dolgozoszoba/?op=view

gondolat&id=221 
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