
Milyen sokszor megtapasztaljuk, hogy 
az elérendő szép célokhoz milyen 
nehéz, küzdelmes út vezet. Nem 
kerülhetjük ki a küzdelmet, a szép 
célok eléréséhez szükséges 
erőfeszítést. Jézus megerősít, saját 
példájával bíztat, hogy kitartsunk az Ő 
útján. 
Harmadszor szólt Jézus a közeli 
szenvedésről. A szentírónak nem nehéz 
minket elgondolkoztatnia, de a 
tanítványok egyre kevésbé értik, mit is 
akar Jézus igazán. Jézus élesen 
korholja törtetésüket az "első helyért", 
és inkább arra hívja őket, járják Ővele 
szenvedése útját. A "pohár" szó itt 
ugyanazt jelenti, amit a "keresztség" -- 
a kínszenvedést, amit mindnyájunk 
bűnéért, mindannyiunk helyett át fog 
élni. Útját maga úgy magyarázza, mint 
az Isten alázatos szolgálatát, 
amelyben életét váltságdíjul adja 
sokakért. 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/2015
1018 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 

2015. október 18-án, X. évfolyam, 42. szám (345) 

Évközi 29. vasárnap, Lukács evang., Jusztusz. Liturgikus szín: zöld. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

X. 18-án,  

Évközi 29. vasárnap 

Lukács evang., Jusztusz 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – Savio templ.  

18:30 – esti szentmise 

X. 19-én, hétfőn,  
Keresztes Pál áldp.,Frida 

Domonkos t. (17:00): 

Mária Neve t.: (18:30): Kuglics Erzsébetért cs. m.                             
                                                    mise után imaóra 

X. 20-án, kedden,  
Vendel remete,Vitálisz 

Domonkos t. (17:00) 

Mária Neve t.: (18:30):                                    bibliaóra 
X. 21-én, szerdán,  
IV.Károly magy. kir., Orsolya 

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

X. 22-én, csütörtökön,  
II.János Pál pápa, Mária Szalomé 

Domonkos t. (17:00):  

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

X. 23-án, pénteken,  
Kapisztán János p., Jozefina  

Domonkos t. (17:00):  

Mária Neve t.: (18:30): Az 1956-ban szabadságharc 

elhunyt hőseiért én m.                        mise után imaóra 

X. 24-én, szombaton,  
Claret Antal pk, Gilbert rendal. 

Domonkos t. (16:30):  
Mária Neve t.: (18:30): Makai Antalért én. évf. m 

X. 25-én,  

Évközi 30. vasárnap 

Pécsi Mór pk., Krizanta 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – Savio templ.  

17:00 – esti szentmise: A jó halál kegyeméért 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: Miksa, Rezső,  

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

Lukács és  Jusztusz.                  Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Iz 53,10-11; Zsoltár: Zs 32; Szentlecke: Zsid 4,14-16; Evangélium: Mk 10,35-45 
 

Ekkor eléje járultak Zebedeus fiai, Jakab 

és János, és így szóltak: ,,Mester! Azt 

akarjuk, hogy amit kérünk, tedd meg 

nekünk.’’ Ő megkérdezte tőlük: ,,Mit 

akartok, hogy megtegyek nektek?’’ Azt 

felelték: ,,Tedd meg nekünk, hogy 

egyikünk a jobbodon, másikunk pedig a 

bal oldaladon ülhessen a te 

dicsőségedben.’’ Jézus erre azt mondta 

nekik: ,,Nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-

e inni a pohárból, amelyből én iszom? 

Vagy meg tudtok-e keresztelkedni a 

keresztséggel, amellyel én 

megkeresztelkedem?’’ Ők azt felelték 

neki: ,,Meg tudunk.’’ Ekkor Jézus azt 

mondta nekik: ,,A pohárból, amelyből én 

iszom, inni fogtok ugyan, és a 

keresztséggel, amellyel én 

megkeresztelkedem, ti is meg fogtok 

keresztelkedni. De azt megadni, hogy a 

jobbomon vagy a balomon ki üljön, az 

nem az én dolgom. Az azoké lesz, akiknek 

készítették.’’ Amikor a tíz meghallotta 

ezt, haragudni kezdtek Jakabra és Jánosra. 

Jézus azonban magához hívta őket, és azt 

mondta nekik: ,,Tudjátok, hogy akiket a 

nemzetek fejedelmeknek tekintenek, azok 

uralkodnak rajtuk, és a nagyok 

hatalmaskodnak felettük. Köztetek 

azonban ez nem így van, hanem aki nagy 

akar lenni, az legyen a ti szolgátok; aki 

pedig első akar lenni köztetek, az a 

szolgája lesz mindenkinek. Hiszen az 

Emberfia sem azért jött, hogy neki 

szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és 

életét adja váltságul sokakért.’’Mk 10,35-45 

 „Szándékunk akkor tiszta, ha mindent Isten akarata szerint az engedelmesség 
szellemében teszünk.” Don Bosco 

A jövő vasárnaptól az esti szentmisék 
a Mária Neve templomban 17:00 
órától lesznek a Domonkos Szávió 
templomban pedig 16:00. 

 Szombaton kezdődik a 
plébániai hittan a harmadik 
osztályos gyerekek számára, 
illetve akik elsőáldozásra 
készülnek, jöjjenek 
szombaton 9-kor azok a 
gyerekek akik a központi 
iskolába járnak, a kinti 
iskolába járók pedig 10:30-
kor a Savio templomba. 

Elhunytak a múlt héten: Molnár Katica. 
Szarvák Sándor. Pósa Janos, Szíveri 
András; 

Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért! 
 

Szent Lukács evangélista 
Lukács, a szeretett orvos, Pál 
kísérője, aki mindennek utána 

járt, és így írta meg 
evangéliumát és az Apostolok 
cselekedeteit. Megtapasztalta, 
amit mi is megtapasztalhatunk, 
hogy az Úr erőt önt belénk. 
Bátran járhatunk az Ő útján. 
http://www.katolikusradio.hu/szen

tek/212 
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