
 

 
 

        A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
         2016. október 9-án, XI. évfolyam, 41. szám (396) 

Évközi 28. vasárnap, Dénes vt.pk és tsai. Liturgikus szín: zöld. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 – Savio t.: Hálaadó szentmise, Stanko atya - 

aranymisés én. m. 

18:30 – esti szentmise 

X. 10-én, hétfőn,  
Borgia Ferenc áldp, Sámuel  

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

X. 11-én, kedden,  
XXIII.János pp, Etel 

Domonkos t. (17:00): 

Mária Neve t.: (18:30):  

X. 12-én, szerdán,  
Miksa vt. pk., Rezső, Szeráf 

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

X. 13-án, csütörtökön,  
Kálmán vt., Edvárd kir., Ede 

Domonkos t. (17:00): 

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

X. 14-én, pénteken,  
I.Kalliktusz vt. pp., Helén 

Domonkos t. (17:00):  

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

X. 15-én, szombaton,  

Avilai Teréz szerz. egyht. 
Domonkos t. (16:30): 

Mária Neve t.: (18:30):  

X. 16-án,  
Évközi 29. vasárnap, 

Alacoque Margit sz., 

Hedvig 

08:30 – hívekért  

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

11.00 – Savio 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.: 2Kir 5,14-17; Zsolt 97,1.2-3ab.3cd-4. Szentl.: 2Tim 2,8-13; Evangélium: Lk 17,11-19 

                      Jézus egyszer útban 

Jeruzsálem felé áthaladt Szamaria 

és Galilea határvidékén. 

Amikor betért az egyik faluba, tíz 

leprás férfi jött vele szembe. Még 

messze voltak, amikor már 

megálltak, és hangosan így 

kiáltottak: Jézus, Mester! 

Könyörülj rajtunk!” 

Ő rájuk tekintett, és így szólt 

hozzájuk: „Menjetek és 

mutassátok meg magatokat a 

papoknak.” Útközben 

megtisztultak. 

Az egyik, amikor észrevette, hogy 

meggyógyult, visszament, hangos 

szóval dicsőítette Istent, arcra 

borult Jézus lába előtt, és hálát 

adott neki. És ez az ember 

szamaritánus volt. 

Jézus megkérdezte: „Nemde tízen 

tisztultak meg? Hol maradt a többi 

kilenc? Nem akadt más, aki 

visszajött volna, hogy hálát adjon 

Istennek, csak ez az idegen?” 

Aztán hozzá fordult: „Kelj fel és 

menj! Hited meggyógyított 

téged.”                        Lk 17,11-19 

 „Hogy kellőképpen megköszönhessük az Úrtól kapott 
javakat, imáinkat kísérjék kellő szavak és jótettek is.” 

  Don Bosco 

Megkérdeztem azt a kilenc férfit, akik 
azelőtt bélpoklosok voltak: miért nem 
mentek vissza Jézushoz megköszönni, 
hogy meggyógyított benneteket. Íme a 
válaszuk: 1. Nem vagyok hálátlan 
természetű, de először a családomnak 
és ismerőseimnek akartam megmutatni, 
hogy egészséges vagyok. Azután meg 
akartam köszönni Jézusnak - Ő azonban 
már tovább ment. 2. Természetesen 
hálát akartam adni Jézusnak, azonban 
nem egyszerre azzal a szamaritánussal. 
Mielőtt azonban egy követet találtam 
volna, Jézus tovább vándorolt. 3. Nem 
csupán üres szavakkal, hanem valami 
ajándékkal akartam hálát adni, de 
szegény vagyok, és nem találtam semmi 
megfelelőt. 4. Szándékom volt 
megköszönni Jézusnak. Amikor 
megmutattam magamat a papoknak, 
gyógyult voltam, de nem tudtam, hogy 
tartós lesz-e. Most már tudom, Jézus 
nincs itt többé. (…) 9. Igazán meg 
akartam köszönni, azonban a többség 
nem ment vissza, és én mindig a 
többséggel tartok. Megkérdeztem a 
szamaritánust is: te miért adtál hálát? 
Így válaszolt: Lélegzés nélkül nem tudok 
élni. Nem tudtam addig hazamenni, 
amíg hálát nem adtam Jézusnak. 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20161009 

Elhunyt a múlt héten: Kenderesi Dezső.  

Imádkozzunk  elhunyt testvérünkért! 

 
A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Ferenc, Sámuel, 

János, Etel, Miksa, Rezső, Szeráf, Kálmán, Edvárd, Ede, Kalliktusz, Helén, Teréz, 

Margit, Hedvig.                               Isten éltessen benneteket! 

mindenkit arra kér, hogy imádkozzon, 

sokat imádkozzunk s másokért is 

imádkozzunk. A Szűz Anya szándéka: 

hogy mindenki  

megismerje és  

közel kerüljön Szent  

Fiához -, hogy  

Szent Fia  

elvárása szerint  

szeressük egymást. 
 

http://szentjozsef.katolikussepsi.ro/?az-el%C5%91-

rozsafuzer,20 

Az Élő Rózsafüzér 
 

A Rózsafüzér  = a szentolvasó =  a 

Máriát tisztelő ájtatosságok között a 

legnépszerűbb, időben és térben 

legelterjedtebb.  

A Rózsafüzér cél- és időszerű 

imádság, keresztény szemlélődésre 

nevel, és Isten népének hitét, 

keresztény szemléletét alakító 

iskolája. 

Szűz Mária, a múltban és jelenben, 
minden jelenési helyén (Lourdes, 

Fatima stb.) a Rózsafüzér-imádságot 
tanítja a gyerekeknek, s máig  

mailto:gabona.f@gmail.com

