
A vakság bibliai fogalom, nem csak 
kelet egyik félelmetes szembetegség 
típusára utalt, hanem arra a tudati 
állapotra is, amely képtelen felismerni 
Jézusban az isteni küldöttet, és Jézus 
missziójában a megváltó szándékot. Az 
emberi személyekkel kapcsolatos 
vakság is életünk kísérője. Az 
indulatok, az előítéletek, a 
nézőpontbeli korlátok, az ideológiák, a 
vallási, vagy vallástalansági 
elfogultságok mind alkalmasak arra, 
hogy elvakítsanak egy-egy személlyel 
kapcsolatban. Manapság amikor a 
közéleti szereplőket a tetszés és a 
nemtetszés érzelmein keresztül ítélik 
meg sokan, nagy számban válunk 
áldozatává a személyekkel kapcsolatos 
vakságnak. A hitetlenség vaksága 
pedig egy egész lelki világot és 
motivációs rendszert tud elfedni 
előlünk. Azon túl, hogy egy személlyel 
kapcsolatban egyéni vagy kollektív 
igazságtalanság történik, az 
önmagukat vakságra kárhoztatottak, 
attól is megfosztják magukat, hogy 
olyan valakitől tanuljanak, aki 
értékesebb náluk. 
 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/2015
1025 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 

2015. október 25-én, X. évfolyam, 43. szám (346) 

Évközi 30. vasárnap, Pécsi Mór pk., Krizanta. Liturgikus szín: zöld. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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. 

X. 26-án, hétfőn,  
Dömötör vt., Amanda 

Domonkos t. (17:00): 

Mária Neve t.: (18:30): Szűzanya tiszteletére én. m. 
                                                    mise után imaóra 

X. 27-én, kedden,  
Szabina vt., Antonietta 

Domonkos t. (17:00) 

Mária Neve t.: (18:30):                                    
X. 28-án, szerdán,  
Simon és Júdás Tádé apk 

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

X. 29-én, csütörtökön,  

Melinda sz., Euzébia 

Domonkos t. (17:00):  

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

X. 30-án, pénteken,  

Rodriguez Alfonz szerz. 

Domonkos t. (17:00):  

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

                                                               mise után imaóra 

X. 31-én, szombaton,  
Farkas, Wolwgang pk 

Domonkos t. (16:30):  
Mária Neve t.: (18:30): Binder Jánosért én. m. 

XI. 1-én,  

Évközi 30. vasárnap 

Mindenszentek 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – Savio templ.  

17:00 – 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: Dömötör,  

Amanda, Szabina, Antonietta, Simon, Júdás, Tádé, Melinda, Euzébia, 

Alfonz, Farkas és Wolfgang.               Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Jer 31,7-9; Zsoltár: Zs 125; Szentlecke: Zsid 5,1-6; Evangélium: Mk 10,46-52 
 

Ezután megérkeztek Jerikóba. Amikor 

kiment Jerikóból tanítványaival és a 

nagy sokasággal, a vak Bartímeus, 

Tímeus fia az útfélen ült és kéregetett. 

Amint meghallotta, hogy a Názáreti 

Jézus az, elkezdett kiáltozni: ,,Jézus, 

Dávid Fia! Könyörülj rajtam!’’ Sokan 

leintették őt, hogy hallgasson. Ő 

azonban annál jobban kiáltozott: 

,,Dávid Fia! Könyörülj rajtam!’’ Jézus 

megállt és megparancsolta, hogy 

hívják őt eléje. Erre odahívták a vakot, 

ezekkel a szavakkal: ,,Bízzál! Kelj föl, 

hív téged!’’ Mire az ledobta a felső 

ruháját, felugrott és odament hozzá. 

Jézus megszólította és megkérdezte: 

,,Mit akarsz, mit cselekedjek neked?’’ 

A vak azt felelte neki: ,,Mester! Hogy 

lássak!’’ Jézus erre azt mondta neki: 

,,Menj, a hited meggyógyított téged.’’ 

Erre azonnal látni kezdett, és követte 

őt az úton. Mk 10,46-52 

 „Az igaz vallás nem a szavakban áll, tenni is kell valamit.”  
Don Bosco 

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

 

Szombaton kezdődött 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: Szőnyi Miklós. Benák 

György, Báló András, Nagy Katica, Ozvald János, 
Zanai János; 
Stojanov Jelisoveta (Lukácsfalva), Babinszki Imre 
(Lukácsfalva). 

Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért! 
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