
 

 
 

        A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
         2017. szeptember 17-én, XII. évfolyam, 37. szám (444) 

 Évközi 24. vasárnap, Bellarmin Róbert pk egyh. Liturgikus szín: zöld. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 

IX. 18-án, hétfőn,  
Kupert. József szerz., 

Diána 

Savio t. (17:00):  
Mária Neve t.:(18:30): Doroszlói zarándokok szándéka szerint 

csm.                                                                        mise után imaóra                  

IX. 19-én, kedden,  
Januáriusz vt. pk, Szabolcs 

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

IX. 20-án, szerdán,  
Koreai vértanúk, Friderika 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.: (18:30):  
IX. 21-én, csütörtökön,  

Máté ap. és ev., Jónás 

Savio t. (17:00):  

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

IX. 22-én, pénteken,  
Móric vt., Villanovai Tamás  

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.:(18:30):  
IX. 23-án, szombaton,  

Linusz pp, Petr. Pio atya 
Szentmise a székesegyházban 11:30 

Savio t. (17:00):  

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

IX. 24-én,  
Évközi 25. vasárnap,   

Gellért vt. pk, 
Mercédesz  

08:30 – hívekért  

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

11:00 – Savio temp:  
18:30 – esti szentmise: A boldog halál kegyelméért, csm.   

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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.: Sir 27,30-28,7. Zsolt 102,1-2.3-4.9-10.11-12. Szentl: Róm 14,7-9; Evangélium: Mt 18,21-35. 

               Abban az időben: Péter 

odament Jézushoz, és megkérdezte: 
„Uram, ha testvérem vétkezik 
ellenem, hányszor kell 
megbocsátanom neki? Talán 
hétszer?” Jézus így felelt: „Nem 
mondom, hogy hétszer, hanem 
hetvenszer hétszer! 
A mennyek országa olyan, mint 
amikor egy király el akart számolni 
szolgáival. Amikor elkezdte, 
odahozták egyik adósát, aki tízezer 
talentummal tartozott. Mivel nem 
volt miből megfizetnie, az úr 
megparancsolta, hogy adják el őt, a 
feleségét, a gyermekeit, és 
mindenét, amije csak van, és így 
törlessze adósságát. De a szolga 
leborult előtte és úgy kérlelte: Légy 
türelmes irántam, mindent 
megfizetek! Az úr szíve megesett a 
szolgán: szabadon bocsátotta őt, sőt 
még az adósságát is elengedte. 
A szolga kiment, és találkozott 
egyik szolgatársával, aki neki száz 
dénárral tartozott. Elkapta és 
fojtogatni kezdte: »Add meg, amivel 
tartozol!« Szolgatársa térdre hullott 
előtte és kérlelte: Légy türelmes 
irántam, mindent megfizetek!« De ő 
nem engedett, hanem ment és  

„Ne hánytorgassatok föl egy megtörtént megjegyzést és az 
elfelejtett jogtalanságot.”  Don Bosco 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: József, Diána, 

Januáriusz, Szabolcs, Friderika, Máté, Jónás, Móric, Tamás, Linusz, Pió, 

Gellért, Mercédesz.                             Isten éltessen benneteket! 

börtönbe vetette, míg meg nem fizeti 
tartozását. Szolgatársai látták a 
történteket. Elmentek és elbeszélték 
uruknak. Az úr akkor magához hívatta 
őt, és így szólt hozzá: »Te gonosz szolga! 
Amikor kérleltél, én minden 
tartozásodat elengedtem neked. Nem 
kellett volna neked is megkönyörülnöd 
szolgatársadon, mint ahogy én 
megkönyörültem rajtad?« És az úr nagy 
haraggal átadta őt az őröknek, míg meg 
nem fizet mindent, amivel tartozik. 
Az én mennyei Atyám is így tesz veletek, 
ha tiszta szívből meg nem bocsát 
mindegyiktek a testvérének.”  Mt 18,21-35 

Elhunytak a múlt héten:  

Ostojić Natalija, Horváth Ilona.  
Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért! 

 

kötelességteljesítés stb. vértanúsága. 
Ezekhez biztos van elég erőnk, ha 
másképp nem, hát Isten kegyelmi 
segítségével. Ezek a kis vértanúságok is 
értékesek Isten szemében. 
http://www.katolikusradio.hu/szentek/147 

Szent Gellértet népünk kereszténnyé 
válásának kezdetén vezérelte hozzánk Isten, 
hogy Imre nevelőjeként, remeteként, 
püspökként és vértanúként szolgálja Istent 
és népünk kereszténnyé válását. Ma is 
szükség van arra, hogy megerősítsük 
keresztény hitünket, és sokakat elvezessünk 
Istenhez. 
Néhány nagy szentnek megadatott a 
vértanúság, néhány nagy szent vágyott a 
vértanúságra, mégsem lett az. Mi talán nem 
is vagyunk olyan erősek, mint szent Gellért, 
a körülményeink sem olyan ellenségesek. De 
a mindennapi vértanúság nekünk is 
felkínáltatik: az önlegyőzés, a becsületes 

Megbocsátani, elfelejteni az engem ért 
bántást, jóval viszonozni a rosszat 
milyen sokszor nehéz a mindennapi 
életünkben. Jézus ebben is példát adott, 
amikor Isten irgalmát mutatta meg a 
világban, amikor életét adta értünk a 
keresztfán. Jézus kegyelmével, a 
Szentlélek erejével járhatom a 
megbocsátás útját. 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20170917 
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