
 

 
 

        A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
         2016. szeptember 18-án, XI. évfolyam, 38. szám (393) 

Évközi 25. vasárnap, Kupert. József szerz., Diána. Liturgikus szín: zöld. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 

IX. 19-én, hétfőn,  
Januáriusz vt. pk.,Szabolcs  

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

IX. 20-án, kedden,  
Koreai vtk, Friderika 

Domonkos t. (17:00): 

Mária Neve t.: (18:30):  

IX. 21-én, szerdán,  
Máté ap. és ev., Jónás 

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

IX. 22-én, csütörtökön,  
Móric vt., Villanovai Tamás 

Domonkos t. (17:00): 

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

IX. 23-án, pénteken,  
Linusz pp., Petr. Pio atya 

Domonkos t. (17:00):  

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

IX. 24-én, szombaton,  

Gellért vt. pk, Mercédesz 
Domonkos t. (16:30): 

Mária Neve t.: (18:30):  

IX. 25-én,  
Évközi 26. vasárnap, 

Kleofás tanítvány, 

Kende 

08:30 – hívekért  

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

11.00 – Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise: Boldog halál kegyelméért 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. 

Olvas.: Ám 8,4-7; Zsolt 112,1-2.4-6.7-8. Szentl.: 1Tim 2,1-8; Evangélium: Lk 16,1-13 

                             Abban az időben 

Jézus ezt a példabeszédet mondta 

tanítványainak: „Egy gazdag ember 

előtt bevádolták intézőjét, hogy 

eltékozolja ura vagyonát. Erre ő 

magához hívatta és így szólt hozzá: 

»Mit hallok rólad? Adj számot 

gazdálkodásodról, mert nem maradhatsz 

tovább intézőm. «Az intéző így 

gondolkodott magában: »Mitévő legyek, 

ha Uram elveszi tőlem az intézőséget? 

Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. 

Tudom már, mit teszek, hogy 

befogadjanak az emberek házukba, ha 

gazdám elmozdít az intézőségből.« 

Egyenként magához hívatta tehát urának 

adósait. Megkérdezte az elsőt: 

»Mennyivel tartozol uramnak?« Azt 

felelte: »Száz korsó olajjal.« Erre azt 

mondta neki: »Vedd elő adósleveledet, 

ülj le hamar, és írj ötvenet.« Aztán 

megkérdezett egy másikat: »Te 

mennyivel tartozol?« »Száz véka 

búzával« – hangzott a válasz. »Fogd 

adósleveledet – mondta neki –, és írj 

nyolcvanat.« Az úr dicsérte a hűtlen 

intézőt, hogy okosan járt el. Bizony, a 

világ fiai a maguk módján okosabbak a 

világosság fiainál. Mondom tehát 

nektek: Szerezzetek magatoknak 

barátokat a hamis mammonból, hogy 

amikor meghaltok, befogadjanak titeket 

az örök hajlékokba. Lk 16,1-13 

 „Törekedjél arra, hogy amit másoknak előírsz, te magad is 
megcsináld.”  Don Bosco 

„Jézus dicsérete a jelen példabeszéd 

hűtlen intézőjének nem az 

erkölcstelen cselekedetére, csalására 

vonatkozik. A dicséretet azért kapja 

a hűtlen intéző, mert határozottan 

tudott dönteni és cselekedni a 

végórában. Ezt világítja meg a 

következő mondata: "Bizony, a világ 

fiai a maguk módján okosabbak a 

világosság fiainál." a 

keresztényeknek hasonló 

határozottsággal kell cselekedniük, 

mint a hűtlen intézőnek, mert nekik 

nem állásuk forog kockán, hanem 

üdvösségük. 

Az állhatatos cselekvésben és nem a 

tettekben kell követnünk a "világ 

fiait". Tehát nem abban amit 

tesznek, hanem ahogy teszik. Mert 

ők hervadó koszorúért küzdenek, mi 

ellenben a hervadhatatlanért, az örök 

üdvösségért küzdjünk hasonló 

kitartással.” 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20160918 

Elhunytak a múlt héten: Csonka György; Szabó Péter (Erzsébetlak), Szabó Rozália 

(Lukácsfalva).  Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért! 

 
A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Januáriusz,  

Szabolcs, Friderika, Máté, Jónás, Móric, Tamás, Linusz, Pio, Gellért, Mercédesz, 

Kleofás, Kende.                                     Isten éltessen benneteket! 

 Szombaton szent Gellért ünnepén 10
00

-kor ünnepi szentmisére lesz 

a székesegyházban. Ezen a szentmisén lesz kiosztva a Szent Gellért 

díj, a mi plébániánkról Gabona János a díjazott. 

 Jövő vasárnap 10:30 hálaadó mise a székesegyházban, az 

iskolanővérek ünnepelik a leánykollégium 20 éves fönnállását. 

 

“Az embereket megdöbbentette Jézus tanítása, mert szavának tekintélye volt… 

Jézus nem egyszerű prédikátor volt, hiszen a Szentlélektől felkenve kapta 

meg tekintélyét. Jézus Isten felkent fia volt, akit azért küldött, hogy 

üdvösséget, szabadságot hozzon az embernek. Egyesek  

azonban megbotránkoztak Jézus stílusán, identitásán  

és szabadságán” – mondta Ferenc pápa. 
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