
Jézus sokkolja a túlbuzgókat: dobd el, 
ami erőd, büszkeséged, amire büszke 
vagy, mobilitásodat, éleslátásodat, 
segítőkészségedet – ezeket jelképezik 
a lábak, szemek és kezek – és add 
magadat, maradéktalanul, egyszerűen, 
cikornyák nélkül, de teljesen. 
Lélegzetelállító program! Itt nincsenek 
kicsinyes kompromisszumok. Talán 
rémítő is, összeroppanunk e 
követelmények súlya alatt: ez nekem 
sok(k)! Barátom! Olvasd el még 
egyezer figyelmesen a történetet! 
Jézus mondatait egy „ha”-val kezdi. 
Feltételes módon beszél! Aki tisztában 
van korlátaival, aki a Lélek szemével 
néz, aki az Atya kezeivel osztogat 
bőkezűen, és aki Jézussal rója az 
utakat, annak nem kell félnie attól, 
hogy megbotránkoztat bárkit is. Aki 
azonban saját látásmódját, saját 
cselekedeteit és saját útját akarja 
„eladni”, mint a Lélek látásmódját, az 
Atya cselekedeteit és Jézus útját, 
annak valóban jobb, ha … S ha 
belegondol, nincs már mit és miért 
csonkítania: vak, béna és tehetetlen, 
legfeljebb nem tudja. 

Kiss Ulrich SJ gondolati 
 

http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/2015
0927 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
2015. szeptember 27-én, X. évfolyam, 39. szám (342) 

Évközi 26. vasárnap, Páli Vince áldp., Adalbert, Liturgikus szín: zöld. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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. 

IX. 28-án, hétfőn,  
Vencel vt., Salamon, Pelbárt 

Domonkos t. (17:00): 

Mária Neve t.: (18:30): Rúzsa Máriáért én. m.     
                  mise után imaóra 

IX. 29-én, kedden,  
Mihály, Gábor, Rafael főangyalok 

Domonkos t. (17:00) 

Mária Neve t.: (18:30): Varga Margitért én.m. 
IX. 30-án, szerdán,  
Jeromos egyhtan., Hunor 

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

X. 1-én, csütörtökön,  

Lisieux-i Teréz sz., Malvin 

Domonkos t. (17:00):  

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

X. 2-án, pénteken,  
Őrangyalok, Őrs, Petra  

Domonkos t. (17:00):  

Mária Neve t.: (18:30): Jézus Szíve tiszteletére én. m. 

X. 3-án, szombaton,  
Bogdánffy Szilárd pk., Helga 

Domonkos t. (16:30):  
Mária Neve t.: (18:30): Szeplőtelen Mária Szíve az élő 

és elhunyt RFT-ért, én. m. 

X. 4-én,  

Évközi 27. vasárnap 

Assisi Ferenc rendalalpító 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

17.00 – Savio templ. 

18:30 – esti szentmise 
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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: Vencel,  

Salamon, Pelbárt, Mihály, Gábor, Rafael, Jeromos, Hunor, Teréz, Malvin, Őrs,  

Petra, Szilárd, Helga, Ferenc.          Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Szám 11,25-29; Zsoltár: Zs 18B; Szentlecke: Jak 5,1-6; Evangélium: Mk 9,38-43.45.47-48 
 

Ekkor János azt mondta neki: 

,,Mester! Láttunk valakit, aki a te 

nevedben ördögöt űz, de nem követ 

minket. Megtiltottuk neki.’’ Jézus azt 

felelte: ,,Ne tiltsátok meg neki! Mert 

senki, aki az én nevemben csodát tesz, 

nem fog engem egyhamar 

szidalmazni. Hiszen aki nincs 

ellenetek, veletek van. Mert aki csak 

egy pohár vizet ad is nektek inni az én 

nevemben, azért, mert Krisztuséi 

vagytok, bizony, mondom nektek: 

nem veszíti el jutalmát. Aki pedig 

megbotránkoztat egyet e kicsik közül, 

akik hisznek bennem: jobb volna 

annak, ha malomkövet kötnének a 

nyakára és a tengerbe vetnék. Ha a 

kezed megbotránkoztat téged, vágd le 

azt: jobb neked csonkán az életre 

bemenned, mint két kezeddel együtt a 

gyehennába jutnod, az olthatatlan 

tűzre. Ha a lábad megbotránkoztat 

téged, vágd le azt; jobb neked sántán 

az örök életre bemenned, mint ha két 

lábaddal együtt a gyehenna olthatatlan 

tüzére vetnek. Ha a szemed 

megbotránkoztat téged, vájd ki azt; 

jobb neked fél szemmel az Isten 

országába bemenned, mintha két 

szemmel a gyehenna tüzére vetnek, 

ahol a férgük el nem pusztul, és a 

tüzük ki nem alszik [Iz 66,24].   
Mk 9,38-43.45.47-48 

 „Terjesszétek folyton-folyvást a Segítő Szűz Mária és az Oltáriszentségben jelenlevő  
Úr Jézus tiszteletét.” Don Bosco 

MÁRIA RÁDIÓ - Muzslya 
 

Pénteken, október 2-án a 
Népmisszió első napján,  
Dr. Német László 
megyéspüspök megszenteli 
a muzslyai Mária Rádió  
stúdióját! 
 

Ajánljuk a Szűzanya oltalmába ezt a 
stúdiót és kérjük közbenjárását, hogy a 
rádió hullámhosszait hallgatva szeretett 
Fiához vezesse családjainkat! 
 
 

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! 

Zarándoklat Medjugorjéba 
október 16-18-a között. 

Az út ára személyenként  
20 € és 3500 dinár. 

Ajánljuk a Szűzanya 

oltalmába ezt a stúdiót 
és kérjük az Ő 
közbenjárását, hogy a 
rádió hullámhosszait 
hallgatva szeretett 
Fiához vezesse 
családjainkat! 
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