
 

 
 

        A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
         2016. október 2-án, XI. évfolyam, 40. szám (395) 

Évközi 27. vasárnap, Őrangyalok, Őrs, Petra. Liturgikus szín: zöld. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

X. 2-án,  

Évközi 27. vasárnap, 

Őrangyalok, Őrs, Petra 

08:30 – hívekért  

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

11.00 – Domonkos t.: Juhász Rozáliáért én. m.   
18:30 – esti szentmise: Varga Miklósért (6 hónapi) én. m. 

X. 3-án, hétfőn,  
Bogdánffy Szilárd pk, 

Helga  

Domonkos t. (17:00):  
Mária Neve t.: (18:30): Medjugorjei Szűzanya tiszteletére, a lelki 

hiva-tásokért cs. m.                                          mise után imaóra 

X. 4-én, kedden,  
Assisi Ferenc rendalapító 

Domonkos t. (17:00): 

Mária Neve t.: (18:30):  

X. 5-én, szerdán,  
Attila pk, Aurél, Placid 

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

X. 6-án, csütörtökön,  

Brúnó áldozópap, Renátó 

Domonkos t. (17:00): 

Mária Neve t.: (18:30): Juhász Csabáért évf.én.m.          
                                                       mise után szentségimádás 

X. 7-én, pénteken,  
Rózsafűzér Királynője 

Domonkos t. (17:00):  

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

                                                                    mise után imaóra 

X. 8-án, szombaton,  

Mária, magyarok 

Nagyasszonya 

Domonkos t. (16:30): 

Mária Neve t.: (18:30):  

X. 9-én,  

Évközi 28. vasárnap, 

Dénes vt.pk és tsai 

08:30 – hívekért  

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

11.00 – Domonkos t. 

18:30 – 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. 

Olvas.: Hab 1,2-3;2,2-4; Zsolt 94,1-2.6-7.8-9. Szentl.: 2Tim 1,6-8.13-14; Evangélium: Lk 17,5-10 

                      Abban az időben az 

apostolok kérték az Urat: „Növeld 

bennünk a hitet.” 

Az Úr így válaszolt: „Ha csak 

akkora hitetek lesz is, mint a 

mustármag, s azt mondjátok ennek a 

szederfának: Szakadj ki tövestől és 

verj gyökeret a tengerben, 

engedelmeskedik nektek. 

Melyiktek mondja béresének vagy 

bojtárjának, amikor a mezőről 

hazajön: »Gyere ide tüstént és ülj 

asztalhoz.« Nem ezt mondja-e 

inkább: »Készíts nekem vacsorát, 

övezd fel magadat és szolgálj ki, 

amíg eszem és iszom! Aztán majd 

ehetsz és ihatsz te is?« S talán 

megköszöni a szolgának, hogy 

teljesítette parancsait? 

Így ti is, amikor megteszitek, amit 

parancsoltak nektek, mondjátok: 

haszontalan szolgák vagyunk, hiszen 

csak kötelességünket teljesítettük.” 

Lk 17,5-10 

 „Gondoljatok arra, mit mondhatna rólatok az Úr, ne pedig arra, 
hogy mit mondanak az emberek, ezért vagy azért a tettetekért.”   

Don Bosco 

Krisztus nem szeretett 
különbséget tenni kötelező 

minimum és önként vállalt külön 
teljesítmény között. Inkább azt 
hirdette, hogy aki többet kapott, 

az többel tartozik. Ebben a 
példabeszédben (Lk 17,7-10) 
sem különleges teljesítményekre 

sarkallta övéit, hanem 
egyszerűen alázatosságra 
tanította őket. Akármit tettem, 

nem érdemlek különös 
elismerést; csak azt tettem, 
amivel tartozom. A szolga, a 

mégoly jó munkás szolga is, 
tartsa szeme előtt szolga voltát, 
s ne igényeljen magának valami 

megkülönböztetett megbecsülést. 
Szerencsére Jézus nemcsak 
beszélt erről, hanem meg is 

mutatta, mit jelent vállalni a 
szolga szerepét egészen "a 

halálig, mégpedig a 
kereszthalálig" (Fil 2,6-8). Ezért, 
mert semmit sem igényelt, mert 

"nem kereste a maga dicsőségét" 
(Jn 8,50), "magasztalta föl" végül 
is az Isten, s a föltámadásban 

Úrnak bizonyította (Fil 2, 9-10). 
(Jelenits: Betű és lélek, 90) 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20161002 

Elhunyt a múlt héten: Barna Antal. 

Imádkozzunk  elhunyt testvérünkért! 

 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Szilárd,  

Helga, Ferenc, Attila, Aurél, Placid, Brúnó, Renátó, Mária, Dénes. 

                                                             Isten éltessen benneteket! 

„…a rózsafüzér a feszületre irányul:  

tőle indul és hozzá érkezik, mint  

maga az imádkozás is.  

Hiszen Krisztusban összpontosul  

a hívők élete és imádsága.  

Minden belőle indul ki, minden  

feléje irányul, minden általa jut el  

a Szentlélekben az Atyához.” 
II. János Pál pápa  (2002. október 16.) 

A Szentolvasó, vagy más néven 

Rózsafüzér imádkozásával Isten 

Anyját tiszteljük és megváltásunk 

titkaira emlékezünk. A 

Szentolvasó egy-egy szakaszát 

"tizednek" nevezzük. Minden 

tized egy Miatyánkkal kezdődik, 

majd tíz Üdvözlégy következik, 

melybe a "titkot" befűzzük, végül 

egy Dicsőség zárja.  
http://www.mariaradio.hu/imadsagok/rozsafuzer 

mailto:gabona.f@gmail.com

