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 A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője  
 2017. szeptember 24-én, XII. évfolyam, 38. szám (445) 

Évközi 25. vasárnap,  Gellért vt. pk, Mercédesz  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.   

IX. 25-én, hétfőn,  
Kleofás tanítvány, Kende 

Savio t. (17:00):  
Mária Neve t.:(18:30): A medjugorjei Szűzanya tiszt.       
                                                                            mise után imaóra                  

IX. 26-án, kedden,  
Kozma és Damján vtk, VI.Pál pp. 

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

IX. 27-én, szerdán,  
Páli Vince áldp., Adalbert 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.: (18:30):  Kalapis Jozoért csm. 
IX. 28-án, csütörtökön,  

Vencel vt, Salamon, Pelbárt 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.: (18:30):  Pozsár Juliannáért, énm.       
                                                              mise után szentségimádás 

IX. 29-én, pénteken,  
Mihály, Gábor, Rafael főangy.  

Savio t. (17:00):  

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

Jeromos egyht., Hunor 
Savio t. (17:00):  

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

X. 1-én,  
Évközi 26. vasárnap,   

Lsieux-i Teréz sz, Malvin  

08:30 – hívekért  

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

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

A példabeszéd az Atyáról szól, 
aki országát felállítja az emberek között. 
Két gondolat lép előtérbe. Az első az, 
hogy Isten mindenkit hív Nem egyszerre 
és nem egyformán. Egyeseket 
kifejezetten, másokat a lelkiismeret 
szaván keresztül. Mindenkit helyzetének 
megfelelően. A másik gondolat az, hogy 
Isten szabadon osztogatja kegyelmi 
javait. Az örök élet mint végtelen jó, 
különben sem mérhető földi értékekhez. 
Isten a jutalmazásban megmutatja 
igazságosságát és irgalmát, de 
fenntartja szabadságát is. Az embernek 
nincs joga kifogásolni, hogy ő irgalmas 
olyanokhoz, akiket mi nem tartunk arra 
méltónak.  
http://boldogozseb.hu/mise-olvasmanyai-a-ev-
cimlap/923-evkoezi-25-vasarnap-qaq-ev 

Olvasmány: Iz 55,6-9; Zsolt 144,2-3.8-9.17-18; Szentlecke: Fil 1,20a-24.27a; Evangélium: Mt 20,1-16a 
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              Abban az időben Jézus 

ezt a példabeszédet mondta 

tanítványainak: A mennyek országa 

olyan, mint amikor egy gazda kora 

reggel kiment, hogy szőlőjébe 

munkásokat fogadjon. Miután napi egy 

dénárban megegyezett a munkásokkal, 

elküldte őket a szőlőjébe. A harmadik 

óra körül megint kiment, s látta, hogy 

mások is ácsorognak ott tétlenül a 

piactéren. Ezt mondta nekik: „Menjetek 

ti is a szőlőmbe, és ami jár, megadom 

majd nektek.” Azok el is mentek. Majd 

a hatodik és a kilencedik órában újra 

kiment és ugyanígy cselekedett. Kiment 

végül a tizenegyedik óra körül is, és 

újabb ácsorgókat talált. Megkérdezte 

tőlük: „Miért álldogáltok itt egész nap 

tétlenül?” Azok ezt válaszolták: „Mert 

senki sem fogadott fel minket.” Erre azt 

mondta nekik: „Menjetek ti is a 

szőlőmbe!” 

Amikor beesteledett, a szőlősgazda így 

szólt intézőjéhez: „Hívd össze a 

munkásokat, és add ki a bérüket, az 

utolsókon kezdve az elsőkig!” Először 

azok jöttek tehát, akik a tizenegyedik 

óra körül kezdtek, és egyegy dénárt 

kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt 

hitték, hogy nekik többet fognak adni, 

de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. 

Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a 

gazda ellen: „Ezek az utolsók csak egy  
 

Szent Mihály, Szent Gábor és 
Szent Rafael főangyalok 

A Szentírásból név szerint ismert három 
főangyalt ünnepeljük szeptember 29-én. 
Egyikük neve Mihály (Mikaél), vagyis: ’Ki 
olyan, mint az Isten?’; a másiké Gábor 
(Gábriél): ’Isten embere’, ’az Isten erősnek 
bizonyult’; a harmadiké Rafael (Rafaél): 
’Isten orvossága’. 
Az angyalok életéről nincsenek az 
emberekéhez hasonló életrajzi adatok. 
Történetük a teremtéssel kezdődött. 
 

„Akarjátok, hogy Isten sok kegyelemben részesítsen?  
Látogassátok meg gyakran.”  Don Bosco 

 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Kleofás,  Kende, 

Kozma, Damján, Pál, Vince, Adalbert, Vencel, Salamon, Pelbárt,Mihály,  

Gábor, Rafael, Jeromos, Hunor, Teréz, Malvin. Isten éltessen benneteket! 

Elhunyt a múlt héten:  

Kalapis Jozo (Erzsébetlak).  
Imádkozzunk elhunyt testvérünkért! 

 

Kegyelembe öltöztek, és próbára 
lett téve hűségük. Szabad 
akaratuk lehetővé tette a jók 
számára a hűséget, a lázadóknak 
pedig a bukást. A hűségesek 
jutalma örök boldogság, a 
bukottak számára a büntetés az 
örök kárhozat lett. 
http://www.magyarkurir.hu/kultura/szent-

mihaly-szent-gabor-es-szent-rafael-foangyalok 

órát dolgoztak, és ugyanúgy bántál velük, 

mint velünk, akik a nap terhét és hevét 

viseltük!” Ő azonban ezt felelte az 

egyiküknek: „Barátom, nem vagyok 

igazságtalan veled. Nem egy dénárban 

egyeztél meg velem? Ami a tied, fogd és 

menj! Talán azzal, ami az enyém, nem 

tehetem azt, amit akarok? Vagy rossz 

szemmel nézed, hogy én jó vagyok?”  
Mt 20,1-16a 



 

  

Ezeknek az ígéreteknek nyomán az 
elsőpénteki nagykilenced 
megtartása széles körben elterjedt 
az Egyházban és a Jézus Szíve 
tisztelet legelterjedtebb formája 
lett. 
Mit ígért Jézus azoknak, akik 
megtartják az elsőpénteki 
nagykilencedet, vagyis kilenc 
egymást követő hónap első 
péntekén meggyónnak és 
megáldoznak? 

Az elsőpéntek a hónap első 
péntekje, egyben a Jézus Szíve 
tisztelet napja is. - Alacoque Szent 
Margit vizitációs nővér a XVII. 
században felszólítást kapott 
Jézustól, hogy terjessze Jézus Szíve 
tiszteletét, és elsőpénteken járuljon 
szentáldozáshoz. Akik kilenc 
egymást követő elsőpénteket 
gyónással, áldozással megtartanak, 
Jézus ígérete szerint sokféle 
kegyelmet kapnak Istentől.  

A Jézus Szíve tiszteletben magát az 
Istenembert, magát Jézust 
ünnepeljük, ebben az 
ünneplésben különösen nagy 
hangsúlyt kap Jézus szeretete, 
amelyet a szív jelképez. A szívben 
nemcsak Jézus emberi, hanem 
istenemberi szeretetének is 
jelképét látjuk, amely egyszerre 
tükrözi az Atya iránti és az 
emberek iránti szeretetét. A szív 
Jézus valóságos emberségének 
kifejezése is, melyet áldozatul 
adott értünk. A Jézus Szíve 
tisztelet megnyilvánulási formái 
lehetnek például az engesztelés, 
Krisztus követése, esetleg 
önmagunk felajánlása. Önmagunk 
fölajánlása azt jelenti, hogy 
minden fáradozásunkat, 
munkánkat, szenvedésünket Jézus 
Szíve iránti szeretetből tesszük, és 
ezért viseljük el türelemmel 
mindazokat a nehézségeket, 
amelyek életünkben adódnak. 

 Alacoque Szent Margit volt az 
első, aki a Szent Szív különös 
oltalmába ajánlotta magát. E 
fölajánlást később sokan mások is 
megtették. XI. Pius pápa pedig az 
Egyházat is Jézus Szíve oltalmába 
ajánlotta. 

 
 
 

 

Jézus ígéreteit 12 pontban foglalhatjuk össze, ezek a következők: 
1. Megadom nekik az állapotukhoz szükséges kegyelmeket. 
2. Családjaiknak megadom a békét. 
3. Minden bánatukban megvigasztalom őket. 
4. Életükben és különösen haláluk óráján biztos menedékük leszek. 
5. Minden vállalkozásukat megáldom. 
6. A bűnösök szívemben megtalálják az irgalom forrását és vég nélküli 
tengerét. 
7. A lanyha lelkek buzgókká lesznek. 
8. A buzgó lelkek nagy tökéletességre jutnak. 
9. Megáldom a házakat, ahol Szívem képét kifüggesztik. 
10. Azoknak, akik a lelkek megmentésén dolgoznak, olyan erőt adok, hogy 
még a legmegrögzöttebb bűnösöket is megtérítik. 
11. Azok neveit, akik ezt az ájtatosságot terjesztik, szívembe írom, és 
onnan soha ki nem törlöm. 
12. Végül Jézus Szíve legnagyobb ígérete az elsőpénteki nagykilencedet 
elvégzőknek a következő: Mindazok, akik kilenc egymásután következő 
hónap első péntekén a szentségekhez járulnak, vagyis meggyónnak és 
megáldoznak, nem halnak meg kegyelmem nélkül, sem a nekik szükséges 
szentségek vétele nélkül. Isteni Szívem biztos menedékük lesz az utolsó 
pillanatban. 
Ez az utolsó ígéret tehát azt jelenti, hogy nem kárhoznak el azok, akik 
életükben elvégezték a nagykilencedet. Nagyon fontos ígéret ez. 
 

Mit jelent a Jézus Szíve tisztelet? 

 Ma az Egyházban Jézus Szíve 
ünnepe főünnep. Ezen a napon 
kívül még a Jézus Szíve tisztelet 
ideje minden elsőpéntek, és az 
egész június hónap. Június 
hónapban szokás imádkozni 
minden nap a Jézus Szíve litániát. 

Az elsőpéntek és a Jézus Szíve 
tisztelet kapcsán gyakran említjük 
Alacoque Szent Margit 
személyét. 
 
 

 


