
„Aki nem nagyvonalú az Istennel, nem kap rendkívüli ajándékot.”  
Don Bosco 

,,Uram, tudom rólad, hogy kemény 
ember vagy, aratsz, ahol nem vetettél, és 
begyűjtesz onnan is, ahová nem ültettél. 
Mivel féltem tőled, elmentem és 
elrejtettem a talentumodat a földbe. Íme, 
itt van, ami a tied!'' Az ura azt válaszolta 
neki: ,,Te gonosz és lusta szolga! Tudtad, 
hogy aratok, ahol nem vetettem és 
gyűjtök onnan, ahová nem ültettem. 
Éppen ezért el kellett volna helyezned a 
pénzemet a pénzváltóknál, hogy amikor 
megjövök, kamatostul kapjam vissza a 
magamét. Vegyétek hát el tőle a 
talentumot és adjátok annak, akinek tíz 
talentuma van! Mert mindannak, akinek 
van, még adnak és bővelkedni fog. Attól 
pedig, akinek nincs, még azt is elveszik, 
amije van. A haszontalan szolgát pedig 
dobjátok ki a külső sötétségre! Lesz 
majd ott sírás és fogcsikorgatás!''  
Mt 25,14-30 
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Évközi 33. vasárnap,  Skóciai Margit assz., Ödön 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 

XI. 17-én, hétfőn,  
A szentmise imaóra a 

Békekirálynő tiszteletére. 

Ábel Györgyért cs.m.  

Nagy Gertrúd sz., Hortenzia  

XI. 18-án, kedden, 

 

Séra Ágnesért én.m.  

Római bazilikák búcsúja 

XI. 19-én, szerdán,  Savio: Boros Sándorért, cs.m. 

Árpád-házi Szent Erszébet 

XI. 20-án, csütörtökön,  
A szentmise után szentségimádás 

közösségünkért. 

Szőke Ritáért cs.m. virág helyett 

Edmund vt., Ödön, Jolán 

XI. 21-én, pénteken,  Tajti Jánosért és Juliannaért cs.m. 

Szűz Mária bemutatása, Olivér 

XI. 22-én, szombaton,  Cecília vt., Filemon  

XI. 23-án,  

Évközi 34. vasárnap 
Krisztus Király vasárnapja, 

I.Kelemen vt. pp., Klementina 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t 

17:00 – esti szentmise 
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Úgy lesz akkor, mint amikor egy ember 
arra készült, hogy külföldre menjen. 
Hívta a szolgáit és átadta nekik 
vagyonát. Az egyiknek öt talentumot 
adott, a másiknak kettőt, a 
harmadiknak pedig egyet, 
mindegyiknek a képessége szerint; és 
elment külföldre. Ekkor rögtön elindult 
az, aki öt talentumot kapott, dolgozott 
velük, és szerzett másik ötöt. Éppígy az 
is, aki kettőt kapott, szerzett másik 
kettőt. Az viszont, aki egyet kapott, 
elment, a földbe ásva elrejtette ura 
pénzét. Sok idő múltán megjött ezeknek 
a szolgáknak az ura és számadást 
tartott velük. Előállt ekkor az, aki öt 
talentumot kapott, hozott másik öt 
talentumot, és így szólt: ,,Uram, öt 
talentumot adtál nekem, nézd, másik öt 
talentumot nyertem rajta.'' Az ura azt 
mondta neki: ,,Jól van, derék és hű 
szolga! A kicsiben hű voltál, sokat bízok 
rád: menj be urad örömébe.'' Ezután 
jött az is, aki a két talentumot kapta és 
így szólt: ,,Uram, két talentumot adtál 
nekem, nézd, másik két talentumot 
nyertem rajta.'' Az ura azt mondta neki: 
,,Jól van, derék és hű szolga, a kicsiben 
hű voltál, sokat bízok rád: menj be urad 
örömébe.'' Végül odajött az is, aki egy 
talentumot kapott, és azt mondta: 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  
Gertrúd, Hortenzia, Erzsébet, Edmund, Ödön, Jolán, Olivér, Cecília, Filemon, 

Kelemen, Klementina.                             Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Péld 31,10-13.19-20.30-31; Zsoltár: Zsolt 127; Szentlecke: 1Tessz 5,1-6; Evangélium: Mt 25,14-30 
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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 muzslyai Római katolikus plébánia 
pályázatot hirdet három kategóriában, 

általános iskolások számára. Don 

Bosco születésének 200. évfordulója 
alkalmával. 

1. Prózaíró verseny Don Bosco 
életéről, munkásságáról, a fiatalokkal 
való foglalkozásáról, nevelési 
módszereiről,…  
2. Rajzpályázat. Minden 
képzőművészeti technika megengedett.  
3. Faliújság készítés A0 lapon. Ez 

csapatmunka (2-3 tanuló). 

November 19-én, 
szerdán,  

Erzsébetlakon búcsú. 
Buszt szervezünk a 

zarándoklatra. Jelentkezni 
lehet a plébánián. A busz 

9 órakor indula a 
templomtól. 

 
Elhunytak múlt héten: Nagy Péter, Égető Sándor, Zombori Péter, Szőke 

Rita, Barta Beáta. Imádkozzunk elhunytaink lelke üdvéért! 

»Ahogyan a gazda elvárja, hogy szolgái jól 
használják, kamatoztassák a rájuk bízott 
talentumokat, ugyanúgy Isten is elvárja 
minden embertől, hogy használjuk és 
fejlesszük azokat a jó tulajdonságokat, 
szellemi képességeket vagy testi 
adottságokat, amelyekkel megáldott 
minket.« 
Horváth István Sándor 
http://www.evangelium365.hu/ 

Egy pályázó csak egy kategóriában 
pályázhat! 
Beadási határidő: 2014. december 15. 

Eredményhirdetés: 2015. február 2. 
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