
Életében kerüli azt, hogy királynak 
tekintsék: nem szereti a Messiás 
megszólítást, mert politikai 
tartalommal van társulva, a 
csodálatos kenyérszaporítás után 
az őt királlyá tenni akaró tömeg 
elől elmenekül. Egyetlen egyszer 
engedi meg, furcsa módon, hogy 
királyként tiszteljék: a 
virágvasárnapi Jeruzsálembe való 
bevonuláskor, amelyre már 
rávetette árnyékát a közelgő 
szenvedése. Nyíltan pedig - ahogy 
az evangéliumban hallottuk - 
Pilátus előtt vallotta meg: "király 
vagyok". Akkor vallja meg, amikor a 
szenvedés küszöbén áll, mert 
szenvedésével valósul meg igazán 
királysága és győzelme. Királyi 
dicsőségét pedig feltámadásával és 
második eljövetelével nyilvánítja ki. 
  Kereszthalála tehát királyságának 
győzelme, mert ekkor lesz ő a 
történelem egyedüli ura. Győzelme 
a keresztfán a jövőbe, a történelem 
végéig kiható győzelem. S ennek a 
jövőnek vagyunk mi is a részesei.  
Forrás: Ócsai József 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20151122 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
2015. november 22-én, X. évfolyam, 47. szám (350) 

Évközi 34. vasárnap, Krisztus király vasárnapja,  Liturgikus szín: fehér. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

XI. 22-én,  

Krisztus  Király  vasárnapja 

Cecília vt. sz., Filemon 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – Savio templ.  

17:00 – esti szentmise 

XI. 23-án, hétfőn,  
I.Kelemen vt. pp., Klementina  

Domonkos t. (16:00):  

Mária Neve t.: (17:00): Takács Vilmáért cs. m. 

                                                               mise után imaóra 
XI. 24-én, kedden,  
Flóra vt. sz., Vietnámi sztk 

Domonkos t. (16:00) 

Mária Neve t.: (17:00):  
XI. 25-én, szerdán,  
Katalin vt. sz. Alán, Liza 

Domonkos t. (16:00):  
Mária Neve t.: (17:00):  

XI. 26-án, csütörtökön,  

Konrád pk, Kunó, Leonárda 

Domonkos t. (16:00):  

Mária Neve t.: (17:00):                  mise után szentségimádás 

XI. 27-én, pénteken,  
Szosztén tanítvány, Virgilia 

Domonkos t. (16:00):      

Mária Neve t.: (17:00):                             mise után imaóra 

XI. 28-án, szombaton,  
Marchiai Jakab vt., Stefánia 

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

XI. 29-én,  

Ádvent 1.  vasárnapja 

Illumináta sz., Taksony 

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: Kelemen, 

Klementina, Flóra, Katalin, Alán, Liza, Konrád, Kunó, Leonárda, Szosztén, 

Virgília, Jakab, Stefánia, Illumináta, Taksony. Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Dán 7,13-14; Zsoltár: Zs 92; Szentlecke: Jel 1,5-8; Evangélium: Jn 18,33b-37 
 

Ismét bement tehát Pilátus a 

helytartóságra, hívatta Jézust, és 

megkérdezte őt: ,,Te vagy-e a zsidók 

királya?’’ Jézus azt felelte: ,,Magadtól 

mondod ezt, vagy mások mondták 

neked rólam?’’ Pilátus ezt válaszolta: 

,,Hát zsidó vagyok én? Saját nemzeted 

és a főpapok adtak téged a kezembe. 

Mit tettél?’’ Jézus azt felelte: ,,Az én 

országom nem ebből a világból való. 

Ha az én országom ebből a világból 

volna, szolgáim harcra kelnének, hogy 

a zsidók kezébe ne kerüljek. De az én 

országom nem innen való.’’ Pilátus 

erre megkérdezte: ,,Tehát király vagy 

te?’’ Jézus azt felelte: ,,Te mondod, 

hogy király vagyok. Arra születtem és 

azért jöttem a világba, hogy tanúságot 

tegyek az igazságról. Mindaz, aki az 

igazságból való, hallgat a szavamra.’’.    

 

Jn 18,33b-37 

 „Isten művét fönségesen teszi.”  Don Bosco 

következményeitől, valamint jusson el a 
mennyek országa húsvéti teljességére. A 
hívek közössége, különösen az elhunyt 
családja az így ünnepelt eucharisztia révén 
megtanul közösségben élni azzal, aki ’elaludt 
az Úrban’, miközben részesedik Krisztus 
testéből, melynek élő tagja, midőn vele, érte 
imádkozik.” (KEK 1689) 
http://magyaroknagyasszonyaplebania.hu/index.php
/szentmisek/amit-a-szentmiserol-tudni-kell 

Szentmise a megholtakért. 
A legtöbb, amit adhatunk elhunytjainknak. A 
szentmise, mint a leghatásosabb és 
legfölségesebb kérő és engesztelő áldozat, 
kiesdi Istentől a tisztítótűzben szenvedő 
lelkek számára a szenvedések elengedését, 
illetve megrövidítését. A holtakért szentmisét 
szoktunk mondatni: a halál, vagy a temetés 
napján. A halál-, vagy a temetés 
évfordulóján. Az elhunyt névnapján. 
Mindezektől a napoktól függetlenül is tetszés 
szerint bármikor. A Katolikus Egyház 
Katekizmusa szerint a megholtakért azért 
mondunk szentmisét, mert „az egyház 
ennek során kifejezi hatékony közösségét 
az elhunyttal: felajánlva az Atyának a 
Szentlélekben Krisztus halálának és 
feltámadásának áldozatát, azt kéri tőle, hogy 
gyermeke tisztuljon meg bűneitől, azok 

Elhunytak a múlt héten: Bíró Ilona; 
Petrika Hajnal, Gógány János. 
Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért! 

 

Közeledik a Mikulás napja, azért kérjük, 

hogy a következő héten jelentkezzenek, 
akik csomagot rendelnének a Mikulástól. 
Egy csomag ára 300 din.  

mailto:gabona.f@gmail.com

