
 

 
 

        A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
         2016. október 23-án, XI. évfolyam, 43. szám (398) 

Évközi 30. vasárnap, Kapisztrán János p., Jozefina. Liturgikus szín: zöld. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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.: Szalai Katalinért én. m 

18:30 – esti szentmise: Boros Sándorért én m. 

X. 24-én, hétfőn,  
Claret Antal pk, Gilbert rendal.  

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

                                                                           mise után imaóra 

X. 25-én, kedden,  
Pécsi Mór pk, Krizanta 

Domonkos t. (17:00): 

Mária Neve t.: (18:30): Budai Etel én. m. 

X. 26-án, szerdán,  
Dömötör vt, Amanda 

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

X. 27-én, csütörtökön,  

Szabina vt., Antonietta 

Domonkos t. (17:00): 

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

X. 28-án, pénteken,  
Simon és Júdás Tádé apk. 

Domonkos t. (17:00):  

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

X. 29-én, szombaton,  

Melinda sz., Euzébia 
Domonkos t. (16:30): 

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

X. 30-án,  
Évközi 31. vasárnap, 

Rodriguez Alfonz szerz. 

08:30 – hívekért  

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

11.00 – Savio t. 

17:00 – esti szentmise: Szalai Katalinért 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.: Sir 35,15b-17.20-22a; Zsolt 33,2-3.17-18.19 és 23. Szentl.: 2Tim 4,6-8.16-18; Evangélium: Lk 18,9-14 

                             Abban az időben: 

Az elbizakodottaknak, akik magukat 

igaznak tartották, másokat pedig 

megvetettek, Jézus ezt a példabeszédet 

mondta: 

„Két ember fölment a templomba 

imádkozni, az egyik farizeus volt, a 

másik vámos. 

A farizeus megállt, és így imádkozott 

magában: »Istenem, hálát adok neked, 

hogy nem vagyok olyan, mint a többi 

ember, rabló, igazságtalan, 

házasságtörő, mint ez a vámos is. 

Kétszer böjtölök hetenként, és tizedet 

adok mindenből, amim van.« 

A vámos pedig távolabb állt meg, és a 

szemét sem merte az égre emelni, 

hanem a mellét verve így szólt: 

»Istenem, légy irgalmas nekem 

bűnösnek.« 

Mondom nektek, hogy ez megigazultan 

ment haza, amaz viszont nem. Mert 

mindazt, aki magát felmagasztalja, 

megalázzák, aki pedig megalázza 

magát, azt felmagasztalják.”  Lk 18,9-14 

 „Imával és áldozattal kell bevezetni a tetteket.” 
  Don Bosco 

Farizeus és a vámos "Szükség 

mindenkor imádkozni". -- Ha csökken 

a hitünk, az imánk is eltűnt! 

Imádkozik-e, aki nem hisz, vagy alig 

hisz? Hogy tehát imádkozni tudjunk, 

higgyünk, s hogy a hitünk ne fogyjon, 

imádkozzunk! -- De hit is, ima is nem 

a kevélyé, csak az alázatosnak 

kegyelme! "Hálát adok Istenem, hogy 

nem vagyok oly gonosz, mint a többi!" 

-- szól a kevély imája! Én "igaz", a 

többi "bűnöző"! És még az ott talált 

szegény vámos is csak nagyobb gőgre 

alkalom! "Nem bűnös, mint ez a 

vámos!" "Böjtölök... tizedet adok..." 

Kutasd a szavaiból, mit is kér Istentől, 

nem találsz semmit! Fölméne 

"imádkozni", s nem is Istent kéri, csak 

magát dicséri... Sőt aljasabbul: aki ott 

igazán imádkozik, azt ócsárolja! A 

vámos pedig távol áll vala alázatában... 

de közel jut Istenhez. Szíve tudata 

távol tartja, áhítata odavonzza. "Távol 

áll" -- de Isten közel lép és odafigyel. 

Magasztos az Úr, és az alacsonyt 

mégis meglátja! 
 

Szent Ambrus 
 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20161023 

Elhunytak a múlt héten: 

Budai Etel, Szalai Katalin. 
Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért! 

 
A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Antal, Gilbert, 

Mór, Krizanta, Dömötör, Amanda, Szabina, Antonietta, Simon, Júdás, Tádé,  

Melinda, Euzébia, Alfonz.                     Isten éltessen benneteket! 

Kapisztrán szent János 
Európát bejárva óriási feladatokat látott 
el: apostolkodott, bűnbánati szónok volt, 
az erkölcsöt erősítette, küzdött az 
eretnekek ellen, vitázott velük, dolgozott 
rendje megújulásán, fáradozott a keleti 
egyházszakadás megszüntetésén, 
gyakran eljárt pápai megbízatásokban, 
kereszteseket toborzott. Sok írása is ránk 
maradt. 1455 tavaszán Magyarországon 
is fáradozott az országgyűlésen a 
pártoskodás megszüntetése és a török 
elleni hadjárat megindítása érdekében. 

A törökök ellen harcolt 1456-ban 
Nándorfehérvárnál a keresztesek élén, 
szorosan együttműködve Hunyadi 
Jánossal. Közreműködése nagyban 
hozzájárult a hármas győzelemhez, a 
török hajóhad tönkretételéhez, 
Nándorfehérvár felszabadításához és 
a szárazföldi török sereg elleni 
diadalhoz. Európa szerte felhangzott 
a Te Deum. III. Kalixtusz pápa 
elrendelte hálából augusztus 6-ára 
Urunk színeváltozásának ünnepét, 
valamint a déli harangszót. 
http://www.katolikus.hu/szentek2/SZENT
EK/00000117.HTM 
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