
Ekkor megszólalt Péter: ,,Íme, mi mindent 

elhagytunk és követtünk téged!’’ Jézus azt 

felelte: ,,Bizony, mondom nektek: mindaz, 

aki elhagyta házát vagy testvéreit, nővéreit 

vagy apját, anyját, a gyermekeit, vagy 

földjeit értem és az evangéliumért, 

százannyit kap már most, ebben a 

világban: házakat, testvéreket, nővéreket, 

anyákat, gyermekeket és földeket, bár 

üldözések között; az eljövendő világban 

pedig az örök életet. Mk 10,17-30 

---------------------------------------------------- 
„Két ok miatt nem teljesülhet kérésünk. 
Az egyik az, hogy amikor valamit 
kérünk, azt megosztott szívvel tesszük. 
Nem igaz hittel kérjük, nem is akarjuk 
igazán azt, hogy az megvalósuljon, vagy 
csak úgy biztonságképpen Istennek is 
benyújtjuk a követelésünket: biztos ami 
biztos, Istennek is szólok, hátha segít. 
Aki feltételesen kér az már eleve 
megkérdőjelezi azt, hogy Isten tudna 
segíteni, sőt talán azt is, hogy Isten 
létezik. A másik dolog, ami miatt nem 
teljesülhet kérésünk, az abból fakad, 
hogy a magunk ferde, önző elképzelését 
akarjuk ráerőszakolni Istenre. 
Benyújtunk egy kész tervet, amiről 
elvárjuk, hogy Isten pontról-pontra 
teljesítse. Bízzuk Istenre kérésünk 
megvalósítását, mert ő biztos, hogy úgy 
fogja azt megvalósítani, hogy az 
mindenkinek jó legyen.” 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/
20151011 
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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: Kéri Ferenc és Viktóriáért én. m. 

X. 12-én, hétfőn,  
Miksa vt. pk., Rezső, Szeráf 

Domonkos t. (17:00): 

Mária Neve t.: (18:30): Schön Mária- és Fazekas 

Mihályért én. m.                                 mise után imaóra 
X. 13-án, kedden,  
Kálmán vt., Edvárd kir., Ede 

Domonkos t. (17:00) 

Mária Neve t.: (18:30):  
X. 14-én, szerdán,  
I.Kallixtusz vt. pp., Helén 

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

X. 15-én, csütörtökön,  

Avilai Teréz szerz. egyhtan. 

Domonkos t. (17:00):  

Mária Neve t.: (18:30): Kuglics Erzsébetért én. m. 
                                         mise után szentségimádás 

X. 16-án, pénteken,  
Alacoque Margit sz., Hedvig sz.  

Domonkos t. (17:00):  

Mária Neve t.: (18:30): Hajnal Mártonért én. m. 

X. 17-én, szombaton,  
Antoóchiai Ignác vt. pk. 

Domonkos t. (16:30):  
Mária Neve t.: (18:30): Boross Sándorért én. évf. m. 

X. 18-án,  

Évközi 29. vasárnap 

Lukács evang., Jusztusz 

08:30 – szentmise a hívekért 

10:00 – a gyerekek, az ifjúság és a családok 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: Miksa, Rezső,  

Szeráf, Kálmán, Edvárd, Ede, Kallixtusz, Helén, Teréz, Margit, Hedvig, Ignác,  

Lukács és  Jusztusz.                  Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Bölcs 7,7-11; Zsoltár: Zs 89; Szentlecke: Zsid 4,12-13; Evangélium: Mk 10,2-16 
 

Amikor kiment az útra, odafutott hozzá 

valaki, térdreesett előtte és megkérdezte: 

,,Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem 

az örök életet?’’ Jézus erre azt mondta 

neki: ,,Miért mondasz engem jónak? 

Senki sem jó, csak egyedül az Isten. 

Ismered a parancsokat: Ne ölj, ne törj 

házasságot, ne lopj, hamisan ne tanúskodj, 

ne csalj, tiszteld apádat és anyádat!’’ [Kiv 

20,12-16; MTörv 5,16-20] Az illető azt 

felelte neki: ,,Mester! Ezeket mind 

megtartottam ifjúságom óta.’’ Akkor 

Jézus rátekintett, megkedvelte őt, és azt 

mondta neki: ,,Egynek vagy még híjával: 

menj, add el, amid van, s add a 

szegényeknek, akkor kincsed lesz a 

mennyben. Azután jöjj, kövess engem!’’ 

Erre a szóra az elkomorult és szomorúan 

távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus 

pedig körültekintett és azt mondta 

tanítványainak: ,,Milyen nehezen jutnak 

Isten országába azok, akiknek nagy 

vagyonuk van!’’ A tanítványok 

csodálkoztak szavain. Jézus pedig újra 

megszólalt, és ezt mondta nekik: ,,Fiaim! 

Bizony, nagyon nehéz az Isten országába 

jutni azoknak, akik a vagyonban bíznak! 

Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, 

mint a gazdagnak bemenni Isten 

országába.’’ Azok erre még jobban 

csodálkoztak, és egymást kérdezgették: 

,,Akkor hát ki üdvözülhet?’’ Jézus 

azonban rájuk tekintett és így szólt: ,,Az 

embereknek lehetetlen ez, de Istennek 

nem; mert Istennek minden lehetséges’’ 

[Ter 18,14; Jób 42,2].  

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

„Szeressétek egymást, adjatok egymásnak 
tanácsot, figyelmeztessétek egymást, de soha ne 
irigykedjetek egymásra, se ne nehezteljetek, sőt 
az egyikőtök javát tekintsétek mindnyájatokénak, 
az egyikőtök fájdalmát és szenvedéseit 
tekintsétek mindnyájatokénak és ki-ki igyekezzék 
azt eltávolítani vagy legalább enyhíteni.”  

Don Bosco 
 

Zarándoklat Medjugorjéba 
október 16-án.  

A busz reggel 5 órakor indul a 
templom elől. 

 

Elhunytak a múlt héten: Kuglics Erzsébet, 
Rucska Rozi, Törköly Rozália, Bodor 
Branka. 

Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért! 
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