
Jézus ezt a lelkivilágot állítja elénk: aki 
befogadja, elsajátítja ezt, az Jézust 
fogadja be, s aki Jézust befogadja be, 
az azt fogadja be, aki Jézust küldte, 
vagyis az Atyát. Tehát Jézus ezen 
példázatában a gyermek és Isten közé 
egyenlőségjelet tehetünk. Azért mert 
az ember Isten képmása és a 
gyermekben ez a képmás még 
lényegében ép, romlatlan, mert a bűn 
még nem rontotta meg. Az ember 
fejlődése aztán sajnos a bűnben való 
előrehaladást is jelenti. Ezért a felnőtt 
már nem tükrözi felhőtlenül vissza 
Isten képmását magában. Meg lehet 
ezt figyelni abban a jelenségben, 
amikor egy gyermek és egy felnőtt 
szemébe nézünk. Ahogy szokták 
mondani a szem a lélek tükre. Egy 
gyermek szemrebbenés nélkül viseli el, 
ha a szemébe nézünk, vagy ő maga 
néz merészen mások szemébe, mert 
nincs palástolni valója, úgymond nyílt 
lapokkal játszik. De egy felnőtt 
azonban már egy ilyen hosszú kitartó 
pillantás elől elkapja tekintetét, mert a 
lelkiismerete a bűn rontása miatt nincs 
egészen rendben. 
 

http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/2015
0920 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
2015. szeptember 20-án, X. évfolyam, 38. szám (341) 

Évközi 25. vasárnap, Koreai vértanúk, Friderika, Liturgikus szín: zöld. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IX. 20-án,  

Évközi 25. vasárnap 

Koreai vértanúk, Friderika 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

17.00 – Savio templ. 

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

IX. 21-én, hétfőn,  
Máté apostol és evan., Jónás 

Domonkos t. (17:00): 

Mária Neve t.: (18:30):                     mise után imaóra 
IX. 22-én, kedden,  
Móric vt., Villanovai Tamás 

Domonkos t. (17:00) 

Mária Neve t.: (18:30): Kurunczi Illésért én. m.                         
IX. 23-án, szerdán,  
Linusz pp., P. Pio atya, Tekla 

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

IX. 24-én, csütörtökön,  

Gellért vt. pk., Mercédesz 

Domonkos t. (17:00):  

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

IX. 25-én, pénteken,  
Kleofás tanítvány, Kende  

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

IX. 26-án, szombaton,  
Kozma és Damján vtk 

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

IX. 27-én,  

Évközi 26. vasárnap 

Páli Vince áldp., Adalbert 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

17.00 – Savio templ.: Kósa Jánosért én. m. 

18:30 – esti szentmise: A jó halál kegyelmért cs. m. 
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Ingyenes heti kiadvány, Kiadja: Római Katolikus plébánia Muzslya, SRB-23206 Muzslya,  
Magyar kommün u 56, tel.: 023/528442, e-mail: gabona.f@gmail.com 

A kiadásért felel: Golob Feliks SDB, szerkesztő: Gabona Ferenc. 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Máté, Jónás, 

Móric, Tamás, Linusz, Pio, Tekla, Gellért, Mercédesz, Kleofás, Kende, Kozma, 

Damján, Vince, Adalbert.                        Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Bölcs 2,17-20; Zsoltár: Zs 53; Szentlecke: Jak 3,16 - 4,3; Evangélium: Mk 9,30-37 
 

Ezután eltávoztak onnan és átmentek 

Galileán; ő azonban nem akarta, hogy 

valaki megtudja ezt. Közben pedig 

oktatta tanítványait, és elmondta 

nekik, hogy az Emberfiát az emberek 

kezébe adják, megölik őt, de miután 

megölték, harmadnapra feltámad. 

Azok nem értették ezt a beszédet, de 

nem merték őt megkérdezni. 

Megérkeztek Kafarnaumba. Amikor 

már a házban volt, megkérdezte őket: 

,,Miről beszélgettetek az úton?’’ Azok 

csak hallgattak, mert az úton arról 

tanakodtak, hogy ki a legnagyobb 

közülük. Ekkor leült, odahívta a 

tizenkettőt, és azt mondta nekik: ,,Ha 

valaki első akar lenni, legyen 

mindenki közül az utolsó, és 

mindegyiknek a szolgája.’’ Majd 

odahívott egy gyermeket, közéjük 

állította, magához ölelte, és azt 

mondta nekik: ,,Aki egy ilyen 

gyermeket befogad az én nevemben, 

engem fogad be; és aki engem 

befogad, nem engem fogad be, hanem 

azt, aki engem küldött.’’  Mk 9,30-37 

 „A gyermekek nevelése két fontos részből áll: finom magatartás és mindig nyitott 
templom. Gyónhassanak és áldozhassanak könnyűszerrel.” Don Bosco 

Szent Gellért ünnepe, Egyházmegyénk 
védőszentje, csütörtökön a 

székesegyházban  
szentmise 10:00 órakor. 
 

Szombaton a magyar ajkú  
egyháztanácstagok  
találkozója lesz a  
püspökségen, 10:00 órakor. 
 

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! 

Elhunytak a múlt héten: Kaslik 
Antal, Rúzsa Mária; 
Imádkozzunk elhunyt 

testvéreink lelke üdvéért!  

Szent Gellértet népünk kereszténnyé válásának 
kezdetén vezérelte hozzánk Isten, hogy Imre 
nevelőjeként, remeteként, püspökként és 
vértanúként szolgálja Istent és népünk 
kereszténnyé válását. Ma is szükség van arra, 
hogy megerősítsük keresztény hitünket, és 
sokakat elvezessünk Istenhez. 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20150924 
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