
 

 
 

        A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
         2016. augusztus 28-án, XI. évfolyam, 35. szám (390) 

Évközi 22. vasárnap, Ágoston pk., Hermina. Liturgikus szín: zöld. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VIII. 28-án,  
Évközi 22. vasárnap, 

Ágoston pk., Hermina 

08:30 – hívekért 

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

11.00 – Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise: Jó halálkegyeméért cs. m. 

VIII. 29-én, hétfőn,  
Keresztelő János fővétele   

Domonkos t. (17:00): 

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

VIII. 30-án, kedden,  
Félix áldp.,Rózsa, Letícia 

Domonkos t. (17:00): 

Mária Neve t.: (18:30): Vass Katicáért cs. m. 

VIII. 31-én, szerdán,  
Arisztid tudós, Bella, Erika 

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

IX. 1-én, csütörtökön,  
Egyed apát, Noémi csanya 

Domonkos t. (17:00): 

Mária Neve t.: (18:30): Balázs Gizelláért én. m.  

                                                          mise után szentségimádás 

IX. 2-án, pénteken,  
Renáta, Renátusz vt. 

Domonkos t. (17:00):  

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

                                                                            mise után imaóra 
IX. 3-án, szombaton,  
Hermina és Kamélia sz. 

Domonkos t. (16:30): 

Mária Neve t.: (18:30): Szűzanya szeplőtelen Szíve 

tiszteletére élő és elhunyt RFT-ért én. m. 

IX. 4-én,  
Évközi 23. vasárnap, 

Palermói Rozália sz., 

Ida 

08:30 – hívekért 

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

11.00 – Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise: Kéri Viktóriáért, én. m. 
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                             Az egyik szombaton 

Jézus betért egy vezető farizeus házába, 

hogy nála étkezzék. Amikor észrevette, 

hogy a meghívottak válogatják az első 

helyeket, egy példabeszédet mondott 

nekik. „Amikor lakomára hívnak – 

kezdte –, ne ülj az első helyre, mert 

akadhat a hivatalosak közt nálad 

előkelőbb is. Ha ez megérkezik, odajön, 

aki meghívott titeket, és felszólít: »Add 

át a helyedet neki.« És akkor 

szégyenszemre az utolsó helyet kell 

elfoglalnod. Ha tehát hivatalos vagy 

valahova, menj el, és foglald el az 

utolsó helyet, hogy amikor a házigazda 

odajön, így szóljon hozzád: »Barátom, 

menj följebb.« Milyen kitüntetés lesz ez 

számodra a többi vendég előtt! Mert 

mindazt, aki magát felmagasztalja, 

megalázzák, aki pedig magát 

megalázza, azt felmagasztalják.” 

Ekkor a házigazdához fordult: „Amikor 

ebédet vagy vacsorát adsz, ne hívd meg 

barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, 

se gazdag szomszédaidat, mert azok is 

meghívnak és viszonozzák neked. Ha 

lakomát adsz, hívd meg a szegényeket, 

bénákat, sántákat, vakokat. Boldog 

leszel, mert ők nem tudják neked 

viszonozni. Te azonban az igazak 

feltámadásakor megkapod jutalmadat.” 

Lk 14,1.7-14 

 „Tegyetek jót feltűnés nélkül. A viola rejtett virág, de 
az illatáról rá lehet ismerni.”  Don Bosco 

Alázatosság 

Ne igen gondolj arra, ki fogja pártodat, 

vagy ki támad ellened, hanem azon fáradj 

és gondolkodjál, hogy minden dolgodban 

Isten legyen veled. -- Legyen jó 

lelkiismereted, és Isten mindenben 

oltalmad lesz. -- Mert akit Isten segíteni 

akar, nem árthat annak senki gonoszsága. 

-- Ha tudsz hallgatni és tűrni, kétségkívül 

tapasztalod Isten segítségét. -- Ő tudja 

idejét és módját szabadulásodnak, azért 

teljesen Őreá kell bíznod magadat. -- 

Istené a segítés és minden gyalázattól való 

megszabadítás. -- Sokszor igen hasznos az 

alázatosság növelésére, hogy 

fogyatkozásainkat mások is tudják és 

megdorgálják. -- Mikor az ember hibáiért 

magát megalázza, akkor másokat is 

könnyen megengesztel, és kevés 

fáradsággal lecsillapítja, akik netalán 

neheztelnek reá. -- Az alázatos embert 

oltalmazza és megszabadítja Isten; az 

alázatost szereti és vigasztalja; az 

alázatoshoz kegyesen leszáll; az 

alázatosnak bőven nyújtja nagy 

kegyelmét, és elnyomatása után felemeli 

dicsőségre. -- Az alázatosnak kijelenti 

titkait, és édesdeden magához hívogatja és 

vonzza. -- Az alázatos ember, ha 

gyalázzák is, csendes békében marad, 

mert Istenre és nem e világra 

támaszkodik. -- Ne gondold, hogy 

valamennyire előrementél, ha magadat 

mindenkinél alábbvalónak nem tartod. 
(Kempis: KK, 2:2) 

Temlpombúcsúk: 
Kisboldogasszony 
Lukácsfalván 

szentmise:  

vasárnap, szept. 4-én 11:00 

Deonicán  
szentmise: 

vasárnap, szept. 4-én 16:00 

Mária Neve templom 
szentmisék:  

szombaton, szept. 10-én 10:00 

vasárnap, szept. 11-én  

8:30; 10:00; 18:30 

 
Egyháztanács ülése lesz kedden, 

aug. 30-án az esti szentmise után! 

 
A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Ágoston,  

Hermina, János, Félix, Rózsa, Letícia, Arisztid, Bella, Erika, Egyed, Noémi,  

Renáta, Renátusz, Gergely, Rozália, Ida.         Isten éltessen benneteket! 

Vasárnapi szentmise 
Aki életének hetedik évét betöltötte, annak minden 

parancsolt ünnepen és vasárnapon részt kell vennie a 

szentmisén. 

A szentmise a mi legnagyobb lelki kincsünk ezen a 

világon. 

A szentmise nem akármilyen szertartás, hanem a 

legszentebb áldozat, amelyet Jézus szerzett az utolsó 

vacsorán. Ő száll közénk, hogy vérontás nélkül újra és 

újra feláldozza magát engesztelésül a mennyei Atyának. 

Nincs a világon szentebb és tiszteletre méltóbb dolog, 

mint a szentmise. 

Ezért legfontosabb kötelességünk azt bemutatni és 

lehetőleg mindig részt venni rajta. (részlet) 

Incze Dénes 
http://www.vasarnap.katolikhos.ro/39-szam-2011-szeptember-25/320-

utjelz767/688-vasarnap-vegyel-reszt-a-szentmisen 
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