
A házasságról 
Házasságot kötni annyi, mint elfogadni 
egymást, egyesülni egymással a lét 
három szintjén: a fizikai, érzelmi és lelki 
szinten. -- A hitvestársak testi 
egyesülése azt jelenti, hogy egymásnak 
tudatosan, önként, szerelemből 
odaadják magukat, azért, hogy 
egymásnak és egy harmadiknak: a 
gyermeknek ajándékozzák önmagukat; 
ez tehát lényegében véve kizárja az önző 
gyönyört. -- Egyesülni lelkileg annyi, 
mint bizalommal kicserélni egymással 
minden gondolatot, érzelmet, 
benyomást, kételyt, bánatot, tervet, 
álmot, örömöt, csüggedést... közössé 
tenni egész belső világotokat egész 
fejlődésében. -- Egyesülni lelkileg annyi, 
mint kölcsönösen megteremteni 
egymásban ugyanazt az akaratot, hogy 
befogadjátok és szeressétek 
testvéreiteket, hogy találkozzatok és 
egyesüljetek Istennel. -- Egyesülni 
lelkileg annyi, mint egymás számára 
lemeztelenítve és áttetszően megjelenni 
együttesen Isten előtt, mint két imára 
kulcsolt kéz.  
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/2015
1004 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 

2015. október 4-én, X. évfolyam, 40. szám (343) 

Évközi 27. vasárnap, Assisi Ferenc rendalapító Liturgikus szín: zöld. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

X. 4-én,  

Évközi 27. vasárnap 

Assisi Ferenc rendalapító 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

17.00 – Savio templ. 

18:30 – esti szentmise: Mári József- és Károlyért én. m 

X. 5-én, hétfőn,  
Vencel vt., Salamon, Pelbárt 

Domonkos t. (17:00): 

Mária Neve t.: (18:30): Medjugorjei Szűzanya 

tiszteletére papi és szerzetesi cs.m.   mise után imaóra 
X. 6-án, kedden,  
Mihály, Gábor, Rafael főangyalok 

Domonkos t. (17:00) 

Mária Neve t.: (18:30): Juhász Csabáért én. m. 
X. 7-én, szerdán,  
Jeromos egyhtan., Hunor 

Domonkos t. (17:00):                           
Mária Neve t.: (18:30): Rózsafüzér királynő tiszt. én.m 

X. 8-án, csütörtökön,  

Lisieux-i Teréz sz., Malvin 

Domonkos t. (17:00):  

Mária Neve t.: (18:30): Rúzsa Máriáért cs. m.   
                                         mise után szentségimádás 

X. 9-én, pénteken,  
Őrangyalok, Őrs, Petra  

Domonkos t. (17:00):  

Mária Neve t.: (18:30): Tajti János- és Juliannáért cs.m. 

X. 10-én, szombaton,  
Bogdánffy Szilárd pk., Helga 

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

X. 11-én,  

Évközi 28. vasárnap 

XXIII.János pápa, Etel 

08:30 – szentmise a hívekért 

10:00 – A missziós napok bezárása, Dr. Kiss-Rigó 

László, Szeged püspöke 

17.00 – Savio templ. (a mise elmarad) 

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: Attila, Aurél, 

Placid, Brúnó, Renátó, Mária, Dénes, Ferenc, Sámuel, János, Etel. 

                                         Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Ter 2,18-24; Zsoltár: Zs 127; Szentlecke: Zsid 2,9-11; Evangélium: Mk 10,2-16 
 

A farizeusok odajárultak hozzá, s hogy 

próbára tegyék, megkérdezték tőle: 

,,Szabad-e a férfinak elbocsátani a 

feleségét?’’ Ő így felelt nekik: ,,Mit 

parancsolt nektek Mózes?’’ Erre azt 

mondták: ,,Mózes megengedte, hogy 

válólevet írjunk és elbocsássuk’’ 

[MTörv 24,1]. Erre Jézus azt válaszolta 

nekik: ,,A ti szívetek keménysége miatt 

írta nektek e parancsot. A teremtés 

kezdetén azonban Isten férfivá és nővé 

alkotta őket [Ter 1,27]. Ezért az ember 

elhagyja apját és anyját, a feleségéhez 

ragaszkodik, és a kettő egy testté lesz 

[Ter 2,24]. Így már nem ketten vannak, 

hanem egy test. Amit tehát Isten 

egybekötött, azt ember szét ne 

válassza!’’ Odahaza a tanítványai ismét 

megkérdezték őt erről a dologról. Azt 

felelte nekik: ,,Aki elbocsátja a feleségét 

és másikat vesz, házasságtöréssel vét 

ellene. És ha az asszony elhagyja férjét 

és máshoz megy, házasságot tör.’’ 

Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, 

hogy érintse meg őket; de a tanítványok 

elkergették azokat, akik hozták őket. Ezt 

látva Jézus haragra gerjedt, és azt 

mondta nekik: ,,Hagyjátok a 

kisgyerekeket, hadd jöjjenek hozzám, és 

ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké 

az Isten országa. Bizony, mondom 

nektek: aki nem fogadja Isten országát 

úgy, mint a kisgyermek, nem megy be 

oda.’’ Azután karjaiba vette őket, rájuk 

tette a kezét, és megáldotta őket. Mk 10,2-

16 

 „A házasság az a szentség, amely a házastársaknak megadja a kegyelmet, hogy 
szeretetben, békében éljenek és keresztény módon neveljék gyermekeiket.” Don Bosco 

Isten az embert saját képére és 

hasonlatosságára teremtette, (1Móz 26- 27) 

- lenézéssel megvetéssel illetem 
embertársamat? 
 Milyen jelzőket használok 
embertársaimra a vita hevében? 
 Gyakran vesz erőt rajtam a 
felindultság, gorombaság, durvaság? 
 Kétségbe vonom Isten jóságát, 
irgalmát, szeretetét? 
 

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. 

Elhunytak a múlt héten: Binder János, 
Terhes György, Cseszkó Ágnes, Csordás 
István; Csapó András (Lukácsfalva). 

Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért! 
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