
 

 
 

        A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
         2016. október 30-án, XI. évfolyam, 44. szám (399) 

Évközi 31. vasárnap, Rodriguez Alfonz szerz. Liturgikus szín: zöld. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 

X. 31-én, hétfőn,  
Farkas, Wolfgang pk  

Domonkos t. (16:00):  
Mária Neve t.: (17:00):  Jó halál kegyelméért cs. m. 

                                                                           mise után imaóra 

XI. 1-én, kedden,  
Mindenszentek 

Mária Neve t.: (10:00):  

Domonkos t. (11:00): 

Mária Neve t.: (17:00):  

XI. 2-án, szerdán,  
Halottak napja, Tóbiás vt. 

Domonkos t. (16:00): Tisztítóhelyen szenvedő lelkekért cs.m. 

Mária Neve t.: (17:00):                                    

XI. 3-án, csütörtökön,  

Porres Márton szerzetes 

Domonkos t. (16:00): Molnár Jánosért én. m. 

Mária Neve t.: (17:00):  Gulyás Valériáért én. évf. m.       

                                                       mise után szentségimádás 

XI. 4-én, pénteken,  
Borremeo Károly pk, 

Karola 

Domonkos t. (16:00):  

Mária Neve t.: (17:00):  Jézus Szíve tiszteletére én. m.  

                                                                    mise után imaóra 

XI. 5-én, szombaton,  

Imre herceg, Avarka 
Domonkos t. (15:30): Szalézi jótevőinkért cs. m. 

Mária Neve t.: (17:00): Szűzanya Szeplőtelen Szíve 

tiszteletére el-hunyt RFT-ért én. m. 

XI. 6-án,  
Évközi 32. vasárnap, 

Lénáerd rem, Kölni 

Krisztina 

08:30 – hívekért  

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

11.00 – Savio t. 

17:00 – esti szentmise: Szeretetház elhunyt tagjaiért én. m 
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                    Abban az időben 

Jézus Jerikó városán haladt át. Élt 

ott egy Zakeus nevű gazdag ember, 

aki a vámosok feje volt. Szerette 

volna látni és megismerni Jézust, de 

a tömeg miatt nem láthatta, mert 

alacsony termetű volt. Így hát 

előrefutott, felmászott egy vad 

fügefára, hogy láthassa, mert arra 

kellett elhaladnia. 

Amikor Jézus odaért, felnézett és 

megszólította: „Zakeus, gyere le 

gyorsan, mert ma a te házadban kell 

megszállnom.” 

Erre ő sietve lejött, és örömmel 

fogadta Jézust. Akik ezt látták, 

méltatlankodva megjegyezték: 

»Bűnös embernél száll meg.« 

Zakeus azonban odaállt az Úr elé, 

és így szólt: „Nézd, Uram, 

vagyonom felét a szegényeknek 

adom, és ha valakit valamiben 

megkárosítottam, négyannyit adok 

helyette.” 

Jézus ezt felelte neki: „Ma 

üdvösség köszöntött erre a házra, 

hiszen ő is Ábrahám fia. Az 

Emberfia azért jött, hogy 

megkeresse és üdvözítse, ami 

elveszett.” Lk 19,1-10 

 „Amíg valaki tiszta, élő hite, szilárd reménye és 
tevékeny szeretete van.”  Don Bosco 

Hiszek-e abban, hogy mások 

megtérhetnek? Bízom-e abban, hogy Isten 

ma is meg akarja fordítani a bűnösök útját, 

az embereket, akik eltávolodtak tőle, 

szívére akarja ölelni?  

Hiszek-e a saját megtérésemben, 

megtéréseimben? Tudom-e komolyan 

venni és megtartani azt, amit az Istennel 

való boldog találkozáskor ígértem?  

Hiszek-e abban, hogy elérkezhet az 

üdvösség egy ember otthonába, lelkébe s 

az enyémbe is?  

Lukács evangélista úgy látja Jézust, mint 

aki útban van, vendég, aki Jeruzsálem felé 

tart, s akin keresztül Isten tér be hozzánk, 

emberekhez. Látogatása helyreállít 

valamit, ami eddig hiányzott, látogatása 

teljessé, boldoggá tesz, szenteket formál, 

benne a bűnös, romlott világ éled újra. 

Bárcsak minél többen észrevennék és meg 

tudnák tenni a kívánt lépést feléje! 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20161030 

Elhunyt a múlt héten: Balić Vlado.  
Imádkozzunk elhunyt testvérünkért! 

 
A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Farkas, 

Wolfgang, Tóbiás, Márton, Károly, Karola, Imre, Avarka, Lénárd,  

Krisztina.                              Isten éltessen benneteket! 

Halottak napja 
A halállal kapcsolatban két út tárul fel. Az 
egyik az, amelyik sehová sem vezet, csak 
a megsemmisülés sötét feneketlen 
szakadékába. Ha éles tekintettel járunk a 
világban, akkor láthatjuk, hogy a mai 
modernnek nevezett társadalmak ezen az 
úton járnak, amelyre méltán 
használhatjuk a halál kultúrája 
elnevezést. Hiszen a mindenáron való 
evilági érvényesülés a halál utáni élet 
totális tagadásából fakad. De létezik egy 
másik út a halállal kapcsolatban. 

Az ember Isten képmására van 
teremtve, s belé van ezáltal oltva a 
halhatatlanság csírája. Ezért van 
folytatás a halál után. 
Ennek fényében elszomorító, hogy ma 
milyen kevesen hisznek a 
feltámadásban még a magukat 
hívőnek, kereszténynek valló emberek 
között is. A kérdést neked kell 
eldöntened: te melyik utat választod? 
http://www.katolikusradio.hu/szentek/132 
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