
 

 
 

        A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
         2016. november 20-án, XI. évfolyam, 47. szám (402) 

 Krisztus Király vasárnapja, Edmund  vt., Ödön, Jolán. Liturgikus szín: fehér. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

XI. 20-án,  
Krisztus Király 

vasárnapja, Edmund  

vt., Ödön, Jolán 

08:30 – hívekért  

10:00 – Nagybecskereken a székesegyházban a szentkapu 

bezárása 

17:00 – esti szentmise 

XI. 21-én, hétfőn,  
Szűz Mária bemut, Olivér  

Domonkos t. (16:00): Vencel István- és Katalinért én. m. 

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

XI. 22-én, kedden,  
Cecília vt.sz., Filemon 

Domonkos t. (16:00): 

Mária Neve t.: (17:00):  

XI. 23-án, szerdán,  
I.Kelemen vt. pp, Klementina 

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

XI. 24-én, csütörtökön,  
Flóra vt. sz. Vietnámi vtk 

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

XI. 25-én, pénteken,  
Katalin vt. sz., Alán, Liza 

Domonkos t. (16:00):  

Mária Neve t.: (17:00): Elhunyt szalézi szüleinkért cs. m.   

                                                                    mise után imaóra 

XI. 26-án, szombaton,  
Konrád pk, Kunó, Leonárda 

Domonkos t. (15:30):  
Mária Neve t.: (17:00): Liptai Annáért én. m. 

XI. 27-én,  
Advent 1.  vasárnapja, 

Szosztén tanítvány, 

Virgilia 

08:30 – hívekért  

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

11:00 – Savio temp. 

17:00 – esti szentmise: Jó halál kegyelméért cs. m. 
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                                 Abban az 

időben mikor Jézust keresztre 

feszítették, a nép bámészkodott, a 

főtanács tagjai pedig gúnyolódtak: 

„Másokat megszabadított – mondták 

–, most szabadítsa meg önmagát, ha 

ő a Messiás, az Isten választottja.” 

Gúnyt űztek belőle a katonák is, 

odamentek és ecettel kínálták: „Ha 

te vagy a zsidók királya, szabadítsd 

meg magadat!” – mondták. 

Felirat is volt a feje fölött: Ez a 

zsidók királya. 

Az egyik fölfeszített gonosztevő 

káromolta: „Nem te vagy a Messiás? 

Szabadítsd meg hát magadat és 

minket is.” A másik rászólt: „Nem 

félsz az Istentől? Hisz te is ugyanazt 

a büntetést szenveded. Mi legalább 

tetteink méltó büntetését kapjuk. De 

ez semmi rosszat sem tett.” 

Aztán hozzá fordult: „Jézus, 

emlékezzél meg rólam, amikor 

országodba érkezel.” 

Ő ezt válaszolta neki: „Bizony 

mondom neked, még ma velem 

leszel a paradicsomban.”   
Lk 23,35-43 

 „Helyezzük magunkat nagy bizalommal Isten kezébe, 
imádkozzunk és minden jól fog menni.”  Don Bosco 

Elhunytak a múlt 

héten: Kósa 

Katalin, Milić 

Veronika, 

Bognár Ružica.  
Imádkozzunk 

elhunyt 

testvéreinkért! 

 
A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Mária, Olivér, 

Cecília, Filemon, Kelemen, Klementina, Flóra, Katalin, Alán, Liza, Konrád, 

Kunó, Leonarda, Szosztén, Virgilia.                   Isten éltessen benneteket! 

Krisztus királysága igazságosság békesség és öröm 
Ferenc pápa beszédében utalt János evangéliumára, 
amelyben Jézus Pilátus előtt kijelenti, hogy az „ő királysága 
nem ebből a világból való” (Jn 18,36). „Ez azonban nem azt 
jelenti, hogy Krisztus egy másik világ királya, hanem hogy ő 
más módon király, jóllehet királysága itt van ebben a 
világban. Két logika, két gondolkodásmód szembenállásáról 
van szó – emelte ki a pápa. Evilág logikája a becsvágyra, a 
versengésre, a fegyveres félelemkeltésre, a zsarolásra és a 
tudat manipulálására épül. Az evangéliumi logika, vagyis 
Jézus gondolkodásmódja ellenben az alázatban, az 
önzetlenségben ölt testet és csendben fogalmazódik meg, de 
az igazság hatékony erejével. Amíg evilág uralmai hatalomra, 
vetélkedésre és elnyomásra támaszkodnak, addig Krisztus 
királysága igazságosság, békesség és 
öröm”.http://hu.radiovaticana.va/news/2015/11/23/ferenc_p%C3%A1pa_%C3%BA

rangyala_im%C3%A1ds%C3%A1ga_krisztus_kir%C3%A1ly_itt_a_f%C3%B6ld%C3%B6n
_is/1188935 

„De a történeti Krisztus a 
legünnepélyesebb órában és a 
legünnepibb helyen a Jordán zúgó 
forrásainál, zordon hegyvidék 
fölséges magányában vette Péter 
vallomását: "Te vagy a Krisztus, az élő 
Isten fia", és akkor tette ezt a döntő 
kijelentést: "Te Péter vagy, és erre a 
kősziklára építem majd Egyházamat, 
és a pokol kapui nem vesznek erőt 
rajta; és neked adom a mennyek 
országa kulcsait." (Mt 16,18-19) Ez 
volt az igazi királyi tett! Látszat 
szerint minden hatalomtól 
megfosztva, az emberek elől 
menekülve, az addig is már nem 
egyszer nádszálnak bizonyult Péterre 
alapítja történelmi jövőjét, az 
Egyházat, és megadja alapszervezetét: 
Aki titeket hallgat, engem hallgat, aki 
titeket megvet, engem vet meg. -- Az ő 
országa látható közösség lesz, hegyen 
épült város, nyáj, királyi ember és 
népe; és főpapi imádságában még 
egyszer végrendeletként meghagyja, 
hogy az ő követői mind eggyé 
legyenek, miként ő egy az Atyával. 
Helyetteseinek tekintette apostolait, 
akikre rábízta az Egyházat: "amint 
engem küldött az Atya, úgy küldelek 
én is titeket".” 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20161120 
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