
Itt is a radikális, teljes ráhagyatkozásról 
van szó. Nem elég vasárnaponként 
szentmisére jönni, s azt passzívan 
végigülni, amiből legfeljebb az marad 
meg, hogy jól, vagy unalmasan 
prédikált-e a pap. Nem elég sokat 
imádkozni, ha imánkat nem követik 
tettek. A kereszténység életforma, s 
nem pedig hobby. Hobby, ami azt 
jelenti, hogy valaki szabadidejében 
szívesen csinál valamit. A 
kereszténységet nem elég 
szabadidőnkben művelni: amikor ráérek 
imádkozom, vagy elmegyek templomba. 
Szokták mondani, hogy a pap a nap 24 
órájában pap, s nemcsak addig, amíg az 
oltárnál van. Ugyanígy, a keresztény a 
nap 24 órájában keresztény, s a hét 168 
órájában keresztény, nem pedig csak 
addig, amíg imádkozik, vagy a vasárnapi 
misére elmegy. 
Keresztény elődeinknek sikerült 
keresztényhez illő módon élni, pedig őket 
sem fogadta be a világ. Ha nekik sikerült 
nekünk is sikerülni fog. Mert Isten 
Szentlelke mindig a keresztényekkel volt, 
van és lesz. 
Egy a fontos: mondjunk igent az Istennek, 
hogy akarunk az általa meghirdetett 
módon igaz keresztényként élni. Akarjuk, 
mert igenünk nélkül a Szentlélek a 
szúnyognál is gyengébb, de igenünkkel, 
nincs az a hatalom, amely le tudná győzni. 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20151108 
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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 

XI. 9-én, hétfőn,  
Lateráni bazilika felszentelése 

mise után imaóra 

Domonkos t. (16:00):  

Mária Neve t.: (17:00): Medjugorjei Szűzanya 

tiszteletére papi és szerzetesi/női hívatásokért, cs. m.                                                
XI. 10-én, kedden,  
Nagy Leó pp. eghyt., Tünde 

Domonkos t. (16:00) 

Mária Neve t.: (17:00):  
XI. 11-én, szerdán,  
Tours-i Márton pk, Atád 

Domonkos t. (16:00): Szíveri János-, Rozália-, Mária- 

és Katicáért cs. m.  
Mária Neve t.: (17:00):  

XI. 12-én, csütörtökön,  

Jozafát ukrán vt. pk., Aba 

Domonkos t. (16:00):  

Mária Neve t.: (17:00): Zanai Janosért én. m. 

                                                 mise után szentségimádás 

XI. 13-án, pénteken,  

Magyar sztk és bdg 

emlékez. 

Domonkos t. (16:00):  

Mária Neve t.: (17:00): Zombori Péterért cs. m. 

                                                               mise után imaóra 

XI. 14-én, szombaton,  
Tavelić Miklós vt. szerz. 

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

XI. 15-én,  

Évközi 33. vasárnap 

Nagy Albert pk egyháztanító 

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: Leó, Tünde,  

Márton, Atád, Jozefát, Aba, Miklós és Albert. 

                                                            Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: 1Kir 17,10-16; Zsoltár: Zs 145; Szentlecke: Zsid 9,24-28; Evangélium: Mk 12,38-44 
 

Ő pedig tanítás közben ezt mondta 

nekik: ,,Óvakodjatok az írástudóktól, 

akik szeretnek hosszú köntösökben 

járni, és a piacon a köszöntéseket 

fogadni! Az első helyeken ülnek a 

zsinagógákban, vendégségben pedig a 

főhelyeken. Felélik az özvegyek 

házait, és színleg nagyokat 

imádkoznak. Ezeket súlyosabban 

ítélik majd meg!’’ Jézus ezután leült a 

templomkincstárral szemben, és 

figyelte, hogyan dob a tömeg pénzt a 

kincstárba: sok gazdag sokat dobott 

be. Aztán jött egy szegény özvegy, és 

bedobott két garast, ami egy 

negyedpénz. Akkor odahívta 

tanítványait, és azt mondta nekik: 

,,Bizony, mondom nektek: ez a 

szegény özvegy többet adott 

mindazoknál, akik pénzt dobtak a 

kincstárba. Mert azok mind abból 

adtak, amiben bővelkedtek, ez pedig 

az ő szegénységéből bedobta 

mindenét, amije volt, egész 

megélhetését.’’   Mk 12,38-44 

 „Aki alázatos és kedves, azt mindig szeretni fogja mindenki: Isten is és az emberek is.” 
Don Bosco 

Magyar szentek és boldogok 
emléknapja. Magyar népünk szentjeit, 
boldogjait köszöntjük. Keressük a köztünk 
élő szenteket, korunk példaképeit, hogy 
megerősödve Isten szeretetében, mi is 
példaképekké válhassunk 
környezetünkben. 
http://www.katolikusradio.hu/szentek/225 

Egy jótékonysági akcióba hívtak meg 
bennünket, melyet Egyházmegyei 
szinten a Caritas szervez. Hittanra járó 
gyerekek papírperselyekben 
gyűjtenek adományt a rászorulók 
részére. Kérünk mindenkit, hogy a 
jövő várnapra hozzák el a 
papírperselyeket (dobozokat) a 
templomban, melyet az oltár elé 
helyeznek. Az összeget átadjuk majd a 
püspökségi Caritásnak. Meghívjuk az 
felnőtteket is, hogy kapcsolódjanak be 
ebbe a segélynyújtásba. 

Elhunytak a múlt héten: Törköly 

Flórián; Sztojkó Gizella; Csordás 
Erzsébet; Takács Vilma; 
Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért! 
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