
Elmélkedés 
Megszólás helyett magunk hibáit 
javítsuk! 
Az ördög úgy dolgozik, mint a nesztelen 
reszelő... Idejében kell lelepleznünk, 
nehogy baj legyen... Van, akiben 
túlbuzgóságot és nagy lelkesedést éleszt 
a tökéletesség iránt. Ez ellen nem lehet 
senkinek kifogása. De ha ez a lelkesedés 
odafajul, hogy az a jó lélek a többiek 
minden legkisebb hibájában súlyos 
törvényszegést lát; hogy mást sem tesz, 
mint megfigyeli őket, és siet beárulni 
hibáikat az elöljárónak, ha hozzá még az 
is megtörténik, hogy neki magának is 
vannak hibái, s ezekkel szemben vak: a 
többi aligha fogja méltányolni 
buzgalmát, s valószínűleg nagyon rossz 
néven veszi akadékoskodását. 
Értsük meg végre, az igazi tökéletesség 
nem egyéb, mint az Isten és 
felebarátunk iránti szeretet. Minél 
tökéletesebben teljesítjük az erre 
vonatkozó két parancsot, annál 
tökéletesebbek vagyunk. Őrizkedjünk 
tehát az oktalan túlbuzgóságtól, mert 
ezzel csak ártunk magunknak. A 
kölcsönös szeretet annyira lényeges, 
hogy ennek ápolásáról sohasem szabad 
megfeledkeznetek. 
Forrás:  
Vasárnapi Kalauz - http://www.piar.hu/pazmany 

 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
2015. szeptember 6-án, X. évfolyam, 36. szám (339) 

Évközi 23. vasárnap, Beáta vt.sz., Zakariás. Liturgikus szín: zöld. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IX. 6-án,  

Évközi 23. vasárnap 

Beáta vt.sz., Zakariás 

08:30 – szentmise a hívekért 

10:00 – családok, gyerekek és az ifjúság miséje 

11.00 – Savio templ. 

18:30 – esti szentmise: Kéri Viktóriáért cs. m. 

IX. 7-én, hétfőn,  
Kassai vértanúk, Regina 

mise után imaóra 

Domonkos t. (17:00): 

Mária Neve t.: (18:30): Szűzanya tiszteletére papi és 

szerzetesi hivatásokért cs. m. 
IX. 8-án, kedden,  
Kisboldogasszony 

Mária Neve t.: (10:00) 

Domonkos t. (11:00) 

Mária Neve t.: (18:30):  
IX. 9-én, szerdán,  
Klavér Péter hittérítő 

Domonkos t. (17:00):  
Mária Neve t.: (18:30): Nagy Ágota első és Lászlóért 

10-ig évf. én. m. 

IX. 10-én, csütörtökön,  

Tolentói Miklós szerzetes  
Domonkos t. (17:00):  

Mária Neve t.: (18:30):             mise után szentségimádás 

IX. 11-én, pénteken,  
Helga rem., Jácint, Igor hitv.  

Domonkos t. (17:00):  
Mária Neve t.: (18:30):  

IX. 12-én, szombaton,  

Szűz Mária Neve, Irma 

Mária Neve t.: (10:00): Muzslya betelepítésének 125-

évfordulójáért 

Domonkos t. (16:30):  
Mária Neve t.: (18:30):  

IX. 13-án,  

Évközi 24. vasárnap 

Aranyszájú János egyht. 

08:30 – szentmise a hívekért 

10:00 – Püspöki szentmise – templombúcsú 

17.00 – Savio templ. 

18:30 – esti szentmise 
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A kiadásért felel: Golob Feliks SDB, szerkesztő: Gabona Ferenc. 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Regina, Péter, 

Miklós, Helga, Jácint, Igor, Mária, Irma, János. 

                                                                   Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Iz 35,4-7a; Zsoltár: Zs 145; Szentlecke: Jak 2,1-5; Evangélium: Mk 7,31-37 
 

Ezután ismét eltávozott Tírusz 

vidékéről. Szidonon át a Galileai 

tengerhez ment, a Tízváros 

határába. Ott odavittek hozzá egy 

siketnémát, és kérték őt, hogy 

tegye rá a kezét. Félrevitte őt külön 

a tömegtől, a füleibe dugta ujjait, 

köpött, megérintette a nyelvét, 

majd föltekintve az égre, 

fohászkodott, és azt mondta neki: 

,,Effeta!’’, azaz ,,Nyílj meg!’’ Erre 

azonnal megnyíltak a fülei, 

megoldódott nyelvének köteléke, 

és rendesen beszélt. Ekkor 

megparancsolta nekik, hogy ezt 

senkinek se mondják el. De minél 

jobban tiltotta nekik, annál inkább 

hirdették. Szerfölött csodálkoztak 

és mondták: ,,Mindent jól 

cselekedett; a süketeknek 

visszaadta hallásukat, és szóra bírta 

a némákat!’’ Mk 7,31-37 

 „Akkor viselkedünk okosan, ha jó elveink vannak és tiszteljük az embereket.”  
Don Bosco 

A Boldogságos Szűz Mária nevenapja a 
liturgikus naptárban. Az ünnepet az egész 
Egyház számára Boldog XI. Ince pápa (1676-
89) rendelte el a török felett Bécsnél 1683. 
szeptember 12-én aratott győzelem emlékére. 
(http://www.taborilelkesz.hu/rovatok/unnepek) 

A muzslyai búcsú előtti napokban énekkarok 
lépnek fel az esti szentmise után: 
csütörtökön a tanárok – komolyzenei 

koncert,  

pénteken a Don Bosco gyermekkórus és 

énekkar,  
szombaton a „Panonia Sacra” 

(Budapestről).  

Népmisszió Muzslyán 
2015. október 2-9. 
Don Bosco születésének 

200-ik éve, Muzslya 
telepítésének 125-ik éve és 

a szalézi atyák 50 éve végzik 
szolgálatukat Muzslyán! 

 

Imádkozzunk a 

népmisszió áldásáért! 

Elhunyt a múlt héten: Hajnal 
Márton. Imádkozzunk elhunyt 

testvérünk lelke üdvéért!  

mailto:gabona.f@gmail.com

