
 

 
 

        A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
         2017. szeptember 10-én, XII. évfolyam, 36. szám (443) 

 Évközi 23. vasárnap, Tolentói Miklós szerzetes, Liturgikus szín: zöld. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IX. 10-én,  

Évközi 23. vasárnap,   

Tolentói Miklós 

szerzetes  

08:30 – hívekért  

10:00 – búcsúi ünnepi szentmise 

11:00 – Savio temp:  
18:30 – esti szentmise 

IX. 11-én, hétfőn,  
Helga rem, Jácint, Igor 

hitv. 

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

                                                                               mise után imaóra                  

IX. 12-én, kedden,  
Szűz Mária neve, Irma 

Savio t. (17:00):  
Mária Neve t.: (18:30): Patriskov Mártonért  és Annáért énm.      

IX. 13-án, szerdán,  
Aranyszájú János egyht. 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.: (18:30):  
IX. 14-én, csütörtökön,  
Szt. Kereszt felmagasztalása 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.: (18:30): Labanc  Lázárért, énm. 
                                                                 mise után szentségimádás 

IX. 15-én, pénteken,  
Fájdalmas Szűzanya, Enikő  

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.:(18:30):  
IX. 16-án, szombaton,  
Kornél pp és Ciprián pk vtk 

Savio t. (17:00):  

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

IX. 17-én,  

Évközi 24. vasárnap,   

Bellarmin Róbert pk 

egyht.  

08:30 – hívekért – ezüstlakodalmasok ünnepe 

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

11:00 – Savio temp:  
18:30 – esti szentmise 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ingyenes heti kiadvány, Kiadja: Római Katolikus plébánia Muzslya, SRB-23206 Muzslya,  
Magyar kommün u 56, tel.: 023/549814, e-mail: gabona.f@gmail.com 

A kiadásért felel: Kalapiš Stojan SDB, szerkesztő: Gabona Ferenc. 

Olv.: Ez 33,7-10. Zsolt 94,1-2.6-7.8-9. Szentl: Róm 13,8-10; Evangélium: Mt 18,15-20. 

               Abban az időben Jézus 

így szólt apostolaihoz: 
„Ha testvéred vétkezik ellened, 
menj és figyelmeztesd őt 
négyszemközt. Ha hallgat rád, 
megnyerted testvéredet. Ha 
azonban nem hallgat rád, vigyél 
magaddal egy vagy két társat, 
hogy »kettőnek a 
tanúbizonysága vagy háromé 
tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem 
hallgat, mondd meg a hívek 
közösségének. Ha a hívek 
közösségére sem hallgat, vedd 
úgy, mintha pogány volna vagy 
vámos. 
Bizony mondom nektek: Amit 
megköttök a földön, meg lesz 
kötve a mennyben is; és amit 
feloldotok a földön, fel lesz oldva 
a mennyben is. És bizony 
mondom nektek: Ha ketten 
közületek valamiben 
egyetértenek a földön és úgy 
kérik, megkapják azt mennyei 
Atyámtól. Mert ahol ketten vagy 
hárman összejönnek az én 
nevemben, ott vagyok közöttük.” 

 Mt 18,15-20 

„Hogy öröm legyen a közös élet, ki kell kapcsolni minden 
irigységet és féltékenységet.”  Don Bosco 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Helga,  

Jácint, Igor, Mária, Irma, János, Enikő, Kornél, Ciprián, Róbert. 

                             Isten éltessen benneteket! 

Itt a világ találkozik Teremtőjével, az 
elmúlás az örökkévalósággal. Földi létünk 
rövid próbatétel. Teljes és el nem múló 
boldogság után vágyódunk. Ezt a vágyat 
csak Isten elégítheti ki. Minden nap 
közelebb visz az Úrhoz. A bánat tisztító 
fürdőjéből kilépve állhatunk színe elé. 
Az időben előre lépve bővülnek 
ismereteink: állandóan változik a világról 
alkotott képünk. Új dolgokat fedezünk fel. 
Rájövünk tévedéseinkre. Egyedül Isten 
szava biztos és örök, hogy mi a célja 
életünknek, és hogyan juthatunk el oda. 
Az időt nem lehet megállítani. A világ 
változik. Javai elévülnek. A szintén 
változékony kenyér és bor itt örök értékké 
lesznek. Ez a rend felülmúlja 
természetünket, és Isten örök 
változatlanságába emelkedik. Így 
emelkednek elévülhetetlen értékrendbe 
áldozataink, mindennapi éltünk múló 
dolgai, amelyeket Istennek felajánlunk. 
Felnövünk, majd megöregszünk. Változó 
életünkben változatlan hűségben virraszt 
felettünk Isten gondviselő szeretete: 
hiszen Isten a mi el nem halványuló 
napunk alkonyba hajló világunkban. 
Minden szentmise átvezet az időből az 
örökkévalóságba, a természet vágyaiból a 
természetfeletti beteljesedés felé. 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20170910 

Elhunyt a múlt héten: Szíveri Erzsébet.  
Imádkozzunk elhunyt testvérünkért! 

 

ajándék pedig nem lehet más, mint az, 
hogy elhatározzuk, igyekszünk méltók 
lenni ahhoz a kitüntetéshez, amely azért 
ér bennünket, mert az ő gyermekének 
nevezhetjük magunkat. Nem kell tehát 
valami hatalmas dolgot tennünk az ő 
köszöntésére, nem kell lehoznunk a 
csillagokat, 'pusztán' keresztény, 
Krisztust követő módon kell élnünk, mert 
ezzel szerezhetünk igazi örömet Neki, s 
üdvösséget magunknak. 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20170912 

2002. szeptember 12. Ma Szűz Mária neve 
napja van 1683. szeptember 12-én szabadult 
fel Bécs városa a török támadás alól, s 
ennek tiszteletére rendelte el Boldog XI. Ince 
pápa ezt az ünnepet, bár már korábban is 
megvolt a nyoma itt-ott. A Szűzanya 
számunkra valóban a felszabadítást, a 
megmenekülést jelenti, hiszen őáltala 
áradhatott az isteni kegyelem Jézusban ránk. 
Ezért is kell, hogy különös szeretettel és 
hálával forduljunk feléje. Ez azonban azt is 
jelenti, hogy hálánk kifejezéseként valami 
rendkívüli, ugyanakkor mégis természetes 
ajándékkal kedveskedjünk neki nevének 
ünnepén. Ez a "természetesen rendkívüli" 
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