
 

 
 

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

Évközi 29. vasárnap, Alacoque Margit sz., Hedvig. Liturgikus szín: zöld. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 

X. 17-én, hétfőn,  
Antióchiai Ignác vt. pk.  

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

X. 18-án, kedden,  
Lukács evang., Jusztusz 

Domonkos t. (17:00): 

Mária Neve t.: (18:30):  

X. 19-én, szerdán,  
Keresztes Pál áldp., Frida 

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

X. 20-án, csütörtökön,  

Vendel remete, Vitálisz 

Domonkos t. (17:00): 

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

X. 21-én, pénteken,  
IV.Károly magyar kir., Orsolya 

Domonkos t. (17:00):  

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

X. 22-én, szombaton,  

II.János Pál pp, Mária 

Szalóme 

Domonkos t. (16:30): 

Mária Neve t.: (18:30): Ozvald Jánosért évf. én m. 

Az 1956-os forradalom áldozataiért 

X. 23-án,  
Évközi 30. vasárnap, 

Kapisztrán János p., 

Jozefina 

08:30 – hívekért  

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

11.00 – Savio t. 

18:30 – esti szentmise: Boros Sándorért én 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.: Kiv 17,8-13; Zsolt 120,1-2.3-4.5-6.7-8. Szentl.: 2Tim 3,14-4,2; Evangélium: Lk 18,1-8 

                         Abban az időben: 

Példabeszédet mondott Jézus 

arról, hogy szüntelenül kell 

imádkozni és nem szabad 

belefáradni. Így szólt: „Az egyik 

városban élt egy bíró, aki Istentől 

nem félt és embertől nem tartott. 

Élt abban a városban egy 

özvegyasszony is. Ez elment 

hozzá, és kérte: »Szolgáltass 

nekem igazságot ellenfelemmel 

szemben.« A bíró egy ideig 

vonakodott, aztán mégis így szólt 

magában: »Noha Istentől nem 

félek, embertől nem tartok, de ez 

az özvegy annyira terhemre van, 

hogy igazságot szolgáltatok neki, 

mert a végén még nekem jön és 

megver.«” Az Úr így szólt: 

„Hallottátok, hogy mit mond az 

igazságtalan bíró. Vajon Isten nem 

szolgáltat igazságot 

választottjainak, akik éjjel-nappal 

hozzá folyamodnak? Talán 

megvárakoztatja őket? Mondom 

nektek, hamarosan igazságot 

szolgáltat nekik. Csak az a kérdés, 

hogy amikor az Emberfia eljön, 

talál-e hitet a földön?”   Lk 18,1-8 

 „A nagy megpróbáltatások idején nagy hit kell.” 
  Don Bosco 

A hívő ember olykor értetlenül áll azon 

tény előtt, hogy Isten időnként próbára 

teszi hitét. Nagyon jó példa erre az 

ószövetségből Ábrahám esete. Egy napon 

Isten azt kéri tőle, hogy áldozza fel a fiát. 

A kérést Isten nem indokolja semmivel, 

nem fűz hozzá magyarázatot, csak 

egyszerűen előadja kérését, s mint utólag 

kiderül, mindez csupán azért történik, 

hogy próbára tegye Ábrahám hitét. 

Ábrahámhoz hasonlóan mi is jóságosnak, 

irgalmasnak ismerjük meg Istent, aki 

mindig a szeretet arcát mutatja felénk. 

Isten végtelenül türelmes hozzánk, új 

lehetőségeket kapunk tőle, hogy 

visszatérjünk hozzá, ha bűneink miatt 

eltávolodunk tőle és megszakítjuk a vele 

való szeretetközösséget. Amikor pedig 

életünkben beáll valamilyen fordulat, 

történik egy nem várt esemény, akkor 

elhomályosul előttünk Isten jóságos, 

szerető arca, és hitünk alapja rendül meg. 

Ez a hit próbája. 

Ahogyan Jézus számára a sötétség órája 

után felragyogott a feltámadás 

világossága, ugyanúgy mi is bízhatunk 

abban, hogy Isten képes mindent jóra 

fordítani. Ha hiszünk ebben és 

hűségesek leszünk Istenhez, akkor  az 

Emberfia fog találni hitet a földön. 
Horváth István Sándor 

http://www.evangelium365.hu/ 

Elhunyt a múlt héten: Szíveri Vera.  

Imádkozzunk  elhunyt testvérünkért! 

 
A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Ignác, Lukács,  

Jusztusz, Pál, Frida, Vendel, Vitálisz, Károly, Orsolya, János, Mária, Jozefina.                                

                                                Isten éltessen benneteket! 

A hit kibontakozásának a feltétele a 
kegyelem ajándékának elfogadása az 
emberi lélekben. Ennek azonban 
legfőbb akadálya az emberi kevélység, a 
gőg, a szabadság túlhajtása, amely nem 
hajlandó elismerni egy olyan Istent, aki 
beleszól az életünkbe. A hit kegyelmével 
Isten az alázatos lélekkel, bizalommal 
közeledőket, a tiszta szívűeket 
ajándékozza meg.” 

Márfi Gyula érsek 
http://www.magyarkurir.hu/hazai/marfi-gyula-ersek-hit-

kegyelmi-ajandekarol 

A hit kegyelmi ajándéka 
„Elsősorban azt hisszük, amit a 
Hiszekegyben imádkozunk, de ezen 
kívül számos olyan hitigazság 
létezik még, amelyek a 
kegyelemtanban, illetve a 
szentségtanban szerepelnek 
(például az eucharisztiában a 
kenyér és bor színében testével és 
vérével jelenlévő Krisztus, vagy 
Mária szeplőtelen  fogantatása…). 
Továbbá olyan erkölcsi igazságokat 
is hiszünk, amelyek a 
cselekedetekben nyilvánulnak meg 
(például a Tízparancsolat előírásai). 
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