
 

 
 

        A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
         2016. november 6-án, XI. évfolyam, 45. szám (400) 

Évközi 32. vasárnap, Lénárd rem, Kölni Krisztina. Liturgikus szín: zöld. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

XI. 6-án,  
Évközi 32. vasárnap, 

Lénárd 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 

XI. 7-én, hétfőn,  
Csongor pk., Engelbert vt. pk  

Domonkos t. (16:00):  
Mária Neve t.: (17:00):  Medjugorjei Szűzanya tiszteletére új 

lelki hivatásokért cs.m.                                      mise után imaóra 

XI. 8-án, kedden,  
Kolos és Zsombor vtk 

Domonkos t. (16:00): 

Mária Neve t.: (17:00): Kakuszi Ilonkáért én.m. 

XI. 9-én, szerdán,  
Lateráni bazil. felszentel. 

Domonkos t. (16:00):  
Mária Neve t.: (17:00):                                    

XI. 10-én, csütörtökön,  

Nagy Leó pp. egyht., 

Tünde 

Domonkos t. (16:00):  
Mária Neve t.: (17:00):                      mise után szentségimádás 

XI. 11-én, pénteken,  
Tours-i Márton pk, Atád 

Domonkos t. (16:00):  

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

XI. 12-én, szombaton,  

Jozafát ukrán vt. pk., Aba 
Domonkos t. (15:30):  
Mária Neve t.: (17:00):  

XI. 13-án,  
Évközi 33. vasárnap, 

Magyar szt és bdgk 

emlékez. 

08:30 – hívekért  

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

11.00 – Savio t. 

17:00 – 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.: 2Mak 7,1-2.9-14; Zsolt 16,1.5-6.8b és 15. Szentl.: 2Tessz 2,16-3,5; Evangélium: Lk 20,27.34-38 

                    Abban az időben 

Jézus ezeket mondta a 

szadduceusoknak, akik azt tartják, 

hogy nincs feltámadás: 

„A világ fiai nősülnek és férjhez 

mennek. Akik pedig méltók rá, 

hogy eljussanak a másik világba és 

a halálból való feltámadásra, nem 

nősülnek, s nem is mennek férjhez. 

Hiszen már meg se halhatnak többé, 

mert az angyalokhoz hasonlítanak, 

és az Istennek a fiai, mert 

feltámadtak. 

Arról, hogy a halottak feltámadnak, 

már Mózes is beszélt a 

csipkebokorról szóló részben, ahol 

az Urat Ábrahám Istenének, Izsák 

Istenének és Jákob Istenének 

nevezi. Isten azonban nem a 

holtaké, hanem az élőké, hiszen 

mindenki érte él.” Lk 20,27.34-38 

 „Amit az égben kapsz, kárpótol mindenért, amit 
ezen a földön kell szenvedned.”  Don Bosco 

Istent az idő és az örökkévalóság 

urának is nevezzük. Ma úgy tűnik, hogy 

az ember egyre jobban át akarja tőle 

venni ezt a szerepet. Azzal, hogy 

modern szóval élve aktív életet élünk, 

beosztjuk minden percünket, és 

tudatosan ki akarjuk használni időnket, 

annál jobban szeretnénk az 

örökkévalóságot is uralni. 

Abba a tévedésbe esünk, hogyha az időt 

uraljuk, urai leszünk az örökkévalóságnak 

is. Felgyorsult világban élünk, mondjuk 

sokszor. Ez nem igaz, a világ nem gyorsul 

fel magától, hanem a bűn miatt kapkodó 

ember pörgeti fel. Várható, hogy ezután 

még inkább így lesz. Úgy látszik, ma 

egyedül a természeti katasztrófák térítenek 

észre egy kissé bennünket, mert akkor 

valamelyest szolidárisak leszünk 

egymáshoz. 

Akaratlanul is megmutatjuk, hogy Istenre 

hangolt lények vagyunk. Azért gyorsítjuk 

a világot, mert nem vagyunk elégedettek a 

jelenlegi állapottal, és a bűnnel is 

viaskodunk, azokkal a gonoszlelkekkel, 

akiknek érdeke, hogy a teremtett világ, 

együtt az emberrel, vesszen bele 

önmagába, és legyen elég önmagának.  

Jól használjuk fel időnket, de néha 

feledkezzünk bele az örökkévaló Istenbe! 

Sánta János 
http://www.magyarkurir.hu/hazai/az-ido-es-az-oeroekkevalosag-

ura-2006-julius-30 

Elhunytak a múlt héten:  

Dani Piros és Majoros András 

(Lukácsfalva). 
Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért! 

 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Csongor, 

Engelbert, Kolos, Zsombor, Leó, Tünde, Márton, Atád, Jozafát, Aba. 

                                          Isten éltessen benneteket! 

Szent Imre herceg 
Szent István királynak és Boldog 

Gizellának fiaként született 1000 és 1007 

körül Székesfehérvárott. Hétéves korától 

Szent Gellért püspök nevelte 

életszentségre, és oktatta korának 

tudományára. Fiútestvérei korán 

meghaltak, és így ő volt a trón 

várományosa. A királyi udvarban is az 

imádság, a rejtettség és a teljes lemondás 

szentje lett. Kegyelmi sugallatra a 

legkedvesebbet: teljes lelki és testi 

tisztaságát ajánlotta fel Istennek a 

veszprémi  Szent György kápolnában. - 

Bár atyja kívánságára házasságra lépett, 

szűzi tisztaságát mégis megőrizte, élete 

így lett jel és példakép. Nem tudjuk ki 

volt a felesége, de méltó volt Imréhez, 

mert a házasságban a legnagyobb 

erényt többre értékelte mint a 

gyermekek utáni vágyat. Szent István 

király fiához, Imréhez intézett Intelmei, 

arról szólnak, hogy milyen legyen a jó 

keresztény uralkodó. 
http://www.katolikusradio.hu/szentek/164 

 

mailto:gabona.f@gmail.com

