
A mindenszentek, tehát egy 
örömünnep. Azokat a szenteket - 
minden szentet ünnepeljük, akik 
eljutattak életük, és minden emberi élet 
végső céljára, az örök boldogságra Isten 
örök Országába. Mert ezek a szentek is 
az Egyház tagjai. Az Egyház ugyanis 
nemcsak a földön élő valóság, hanem 
három része van. Az első része az 
úgynevezett küzdő Egyház. Ez a 
tulajdonképpeni földi Egyház. Küzdőnek 
nevezzük, mert mi itt a földi életben 
küzdünk az ördög cselvetései, a bűnök 
és az élet számtalan vihara között az 
örök életre eljutni. Az Egyház másik 
része a szenvedő Egyház. Ezt az 
Egyházat a tisztítótűzben szenvedők 
alkotják. Ők is az örök élet részesei már, 
hiszen a tisztítótűz után Isten Országába 
jutnak, csak még vezekelniük kell 
bűneikért. Az Egyház harmadik része a 
megdicsőült Egyház. Ezt a szentek 
alkotják, akik eljutottak már Isten örök 
Országába. Az Egyháznak ez a három 
szintje szüntelen élő kapcsolatban van 
egymással. A küzdő és a megdicsőült 
Egyház szüntelen könyörög a szenvedő 
Egyházért, hogy a tisztítótűz ideigtartó 
büntetésétől mihamarabb 
megszabaduljanak. A megdicsőült 
Egyház pedig - a szentek - közbenjárnak 
értünk. 
http://www.katolikusradio.hu/szentek/131 
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XI. 1-én,  

Évközi 31. 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 

XI. 2-án, hétfőn,  
Halottak napja, Tóbiás vt. 

Domonkos t. (16:00): Tisztítóhelyen szenvedő lelkéért cs. m. 

Mária Neve t.: (17:00): Rúzsa Máriáért én. m. 
                                                    mise után imaóra 

XI. 3-án, kedden,  
Porres Márton szerzetes 

Domonkos t. (16:00) 

Mária Neve t.: (17:00): Gulyás Valériáért én. m.                                    
XI. 4-én, szerdán,  
Borromeo Károly pk, Karola 

Domonkos t. (16:00):                           
Mária Neve t.: (17:00): Nagy Péterért és Katicáért cs.m. 

XI. 5-én, csütörtökön,  

Imre herceg, Avarka 

Domonkos t. (16:00): Boross Mihály- Erzsébet- Teréz- és 

Sándorért én.m. 

Mária Neve t.: (17:00): Zanai Jánosért én.m.                          
                                                 mise után szentségimádás 

XI. 6-án, pénteken,  

Lénárd rem., Kölni 

Krisztina 

Domonkos t. (16:00):  

Mária Neve t.: (17:00): Jézus Szíve tiszteletére én. m. 

                                                               mise után imaóra 

XI. 7-én, szombaton,  
Csongor pk, Engelbert vt. pk 

Domonkos t. (15:30):  
Mária Neve t.: (17:00): Szűzanya szeplőtelen Szíve 

tiszteletére elhunyt és élő RFT-gatokért én. m. 

XI. 8-án,  

Évközi 32. vasárnap 

Kolos és Zsombor vtk 

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: Tóbiás, Márton, 

Károly, Karola, Imre, Avarka, Lénárd, Krisztina, Csongor, Engelbert,  

Kolos és Zsombor.               Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Jel 7,2-4.9-14; Zsoltár: Zs 23; Szentlecke: 1Jn 3,1-3; Evangélium: Mt 5,1-12a 
 

A tömeget látva fölment a hegyre. 

Leült, a tanítványai odajöttek hozzá, ő 

pedig szólásra nyitva ajkát így 

tanította őket: ,,Boldogok a lélekben 

szegények, mert övék a mennyek 

országa. Boldogok, akik sírnak, mert 

ők majd vigasztalást nyernek. 

Boldogok a szelídek, mert ők öröklik 

a földet. Boldogok, akik éhezik és 

szomjazzák az igazságot, mert ők 

majd jóllaknak. Boldogok az 

irgalmasok, mert ők majd irgalomra 

találnak. Boldogok a szívükben 

tiszták, mert ők látni fogják Istent. 

Boldogok a békeszerzők, mert őket 

Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, 

akiket az igazság miatt üldöznek, mert 

övék a mennyek országa. Boldogok 

vagytok, amikor gyaláznak és 

üldöznek titeket, és hazudozva minden 

rosszat mondanak rátok miattam. 

Örüljetek és ujjongjatok, mert 

jutalmatok nagy a mennyekben; így 

üldözték ugyanis a prófétákat is, akik 

előttetek voltak.   Mt 5,1-12a 

 „Gondold meg, hogy csak a jótett tesz boldoggá.” Don Bosco 

világosabb folytatását nyitotta meg a 
keresztények Istene, mert a kereszténység 
a halál tapasztalatára egyedülállóan 
eredeti és meghaladhatatlan választ 
hozott. Ez a válasz abban áll, hogy 
fölértékeli az ember életét az őt megillető 
méltóságra. Az ember Isten képmására 
van teremtve, s belé van ezáltal oltva a 
halhatatlanság csírája. Ezért van folytatás 
a halál után. 
http://www.katolikusradio.hu/szentek/132 

Halottak napja. A halállal kapcsolatban 

két út tárul fel. Az egyik az, amelyik 
sehová sem vezet, csak a 
megsemmisülés sötét feneketlen 
szakadékába. Ha éles tekintettel járunk a 
világban, akkor láthatjuk, hogy a mai 
modernnek nevezett társadalmak ezen 
az úton járnak, amelyre méltán 
használhatjuk a halál kultúrája 
elnevezést. De létezik egy másik út a 
halállal kapcsolatban. Akik ezen az úton 
járnak egyfajta módon hitet tesznek 
amellett, hogy valaminek lenni kell a halál 
után. Ennek az útnak egy sokkal 

Elhunyt a múlt héten: Molnár János 
Imádkozzunk elhunyt testvérünkért! 
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