
 

 
 

        A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
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Évközi 24. vasárnap, Helga rem., Jácint, Igor hitv. Liturgikus szín: zöld. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IX. 11-én,  
Évközi 24. vasárnap, 

Helga rem., Jácint, Igor 

hitv. 

08:30 – hívekért 

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

 

18:30 – esti szentmise 

IX. 12-én, hétfőn,  
Szűz Mária neve, Irma  

Domonkos t. (17:00):  
Mária Neve t.: (18:30): Szűzanya tiszteletére, cs. m.    

                                                                    mise után imaóra 

IX. 13-án, kedden,  
Aranyszájú János egyht. 

Domonkos t. (17:00): 

Mária Neve t.: (18:30):  

IX. 14-én, szerdán,  
Szt. Kereszt felmagasztalása 

Domonkos t. (17:00):  
Mária Neve t.: (18:30): Szabó Rozáliáért, én. m. 

                                                                        mise után Bibliaóra 

IX. 15-én, csütörtökön,  
Fájdalmas Szűzanya, Enikő 

Domonkos t. (17:00): 

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

IX. 16-án, pénteken,  
Kornél pp. és Ciprián pk vtk 

Domonkos t. (17:00):  

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

IX. 17-én, szombaton,  

Bellarmin Róbert pk egyht 
Domonkos t. (16:30): 

Mária Neve t.: (17:00): Hálaadó mise ezüstházasságért 

Mária Neve t.: (18:30): Miklós Ferencért én. m. 

IX. 18-án,  
Évközi 25. vasárnap, 

Kupert. József szerz., 

Diána 

08:30 – hívekért - EZÜSTLAKODALMASOK 

10:00 – VENI SANCTE SPIRITUS 

11.00 – Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise 
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                             „Egy embernek két 

fia volt. A fiatalabbik egyszer így szólt 

apjához: »Atyám, add ki nekem az 

örökség rám eső részét.« Erre ő 

szétosztotta köztük vagyonát. Nem 

sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte 

mindenét, és elment egy távoli 

országba. Ott léha életet élt, és 

eltékozolta vagyonát. Amikor mindenét 

elpazarolta, az országban nagy éhínség 

támadt, s ő maga is nélkülözni kezdett. 

Erre elment, és elszegődött egy ottani 

gazdához. Az kiküldte a tanyájára, hogy 

őrizze a sertéseket. Szívesen megtöltötte 

volna gyomrát a sertések eledelével, de 

még abból sem adtak neki. 

Ekkor magába szállt, és így szólt: 

»Atyám házában hány napszámos 

bővelkedik kenyérben, én meg itt éhen 

halok. Felkelek, atyámhoz megyek, és 

azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az 

ég ellen és teellened. Arra már nem 

vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz, 

csak béreseid közé fogadj be.« Azonnal 

útra is kelt, és visszatért atyjához. Atyja 

már messziről meglátta, és megesett 

rajta a szíve. Eléje sietett, nyakába 

borult, és megcsókolta. Ekkor a fiú 

megszólalt: »Atyám, vétkeztem az ég 

ellen és teellened. Arra már nem vagyok 

méltó, hogy fiadnak nevezz.«  
Az atya odaszólt a szolgáknak: 

 „Egy szerény képességű, alázatos és erényes ember sokkal 
több jót tesz, mint egy büszke okos.”  Don Bosco 

»Hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és 

adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára és 

sarut a lábára. Vezessétek elő a hizlalt 

borjút, és vágjátok le. Együnk és 

vigadjunk, hisz fiam halott volt, és 

életre kelt, elveszett és megkerült.« Erre 

vigadozni kezdtek. 

Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. 

Amikor hazatérőben közeledett a 

házhoz, meghallotta a zeneszót és a 

táncot. Szólt az egyik szolgának, és 

megkérdezte, mi történt. »Megjött az 

öcséd, és atyád levágatta a hizlalt borjút, 

mivel épségben visszakapta őt« – felelte 

a szolga. Erre az idősebbik fiú 

megharagudott, és nem akart bemenni. 

Ezért atyja kijött, és kérlelni kezdte. De 

ő szemére vetette atyjának: »Látod, én 

annyi éve szolgálok neked, és egyszer 

sem szegtem meg parancsodat. És te 

nekem még egy gödölyét sem adtál 

soha, hogy mulathassak egyet a 

barátaimmal. Most pedig, hogy ez a te 

fiad, aki vagyonodat rossz nőkre 

pazarolta, megjött, hizlalt borjút vágtál 

le neki.« 

Ő erre azt mondta: »Fiam, te mindig itt 

vagy velem, és mindenem a tied. Most 

úgy illett, hogy vigadjunk és örüljünk, 

mert ez a te öcséd meghalt, és most 

életre kelt, elveszett és újra 

megkerült.«” 
Lk 15,1-32 

Elhunyt a múlt héten: 

Borbély Károly. 
Imádkozzunk 

elhunyt 

testvérünkért! 

 
A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  
Mária, Irma, János, Enikő, Kornél, Ciprián, Róbert, József, Diána. 

                                         Isten éltessen benneteket! 

Szűz Mária szent neve 
emléknapja. Ki volt szemelve az Isten-anyaságra (febr.2), 

szeplőtelenül fogantatott (dec.8). Joakimtól és Annától született 

(szept.8). Józseffel jegyezték el (jan.21). Gábriel angyal közölte 

vele a nagy hírt (márc.25). Jeruzsálembe ment Erzsébethez 

(júl.2). József feleségül vette. Betlehemben megszületett Jézus 

(jan.1). Az agg Simeon megjövendölte Mária szomorú anyai 

sorsát (febr.2). Heródes haragja elől Egyiptomba menekültek. 

Jézus 12 éves korában elzarándokoltak Jeruzsálembe. Itt Jézus 

elveszett szemük elől. Jelen volt Kánában Jézus első csodájánál. 

Mária többször kísérte Jézust tanítói körútján, és a keresztfa alatt 

is ott állt. A haldokló Jézus Máriát János apostol gondjaira bízta. 

Mária az apostolokkal, velük együtt ő is megkapta a Szentlelket. 

Boldog halála után fölvétetett a mennybe (aug.15).  
http://www.katolikus.hu/szentek2/NAPTAR/00000002.HTM#N0912 
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