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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. 

 
 

 A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője  
 2017. október 1-én, XII. évfolyam, 39. szám (446) 

Évközi 26. vasárnap,  Lsieux-i Teréz sz, Malvin. Liturgikus szín: zöld 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. 8-án,  
Évközi 27. 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:  

X. 2-án, hétfőn,  
Őrangyalok, Őrs, Petra 

Savio t. (17:00):  
Mária Neve t.:(18:30):  Kalapis Józóért, ém. 
                                                                            mise után imaóra                  

X. 3-án, kedden,  
Bogdánffy Szilárd pk, Helga 

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

X. 4-én, szerdán,  
Assisi Ferenc rendalapító 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.: (18:30):   
X. 5-én, csütörtökön,  

Attila pk, Aurél, Placid 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.: (18:30):   Kalapis Józóért, csm. 
                                                              mise után szentségimádás 

X. 6-án, pénteken,  
Brúnó áldp., Renátó  

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.:(18:30):  Juhász Csabáért, én.évf.m. 

                                   Jézus szt. Szíve tiszt. énm.  
X. 7-én, szombaton,  

Rózsafűzér Királynője 
Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.:(18:30):  Szűz Mária szt. Szíve tiszt. énm.  

 (szentmise után a Rózsafüzér Társulat tagok gyűlése)   
                                                                    mise előtt imaóra 

X. 8-án,  
Évközi 27. vasárnap,   

Mária, magyarok 

Nagyasszonya  

08:30 – hívekért  

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

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

Olvasmány: Ez 18,25-28; Zsolt 24,4bc-5.6-7.8-9; Szentlecke: Fil 2,1-11; Evangélium: Mt 21,28-32 
1- 

 

              Abban az időben Jézus 

ezt mondta a főpapoknak és a nép 

véneinek: „Erről mi a véleményetek? 

Egy embernek két fia volt. Odament 

az egyikhez, és így szólt hozzá: Fiam, 

menj ki ma, és dolgozz a szőlőben! - 

A fiú azt válaszolta: »Nincs 

kedvem!«, de később megbánta, és 

mégis kiment. Odament a másikhoz, 

és annak is szólt. Az így válaszolt: 

Szívesen, uram!«, menni azonban nem 

ment. Kettőjük közül melyikük 

teljesítette az apa akaratát?” 

Azt felelték: „Az első.” 

Erre Jézus így szólt hozzájuk: 

„Bizony mondom nektek: A vámosok 

és utcanők megelőznek bennetek Isten 

országában. Mert eljött hozzátok 

János az igazságosság útján járva, és ti 

nem hittetek neki, a vámosok és 

utcanők viszont hittek neki. És ti, akik 

mindezt láttátok, még utólag sem 

tértek jobb belátásra, hogy higgyetek 

neki!”                              Mt 21,28-32 

HIRDETÉSEK: 
•Megérkezett a 2018-ik évre szóló katolikus fali- valamint a zsebnaptár: mindkettő ára 70 
dinár. 
•Október 1-ével kezdődik az októberi ájtatosság. Naponta mondjuk el a Szűzanya drága 
imáját. A templomban mindennap 17:50 kezdődik a közös rózsafüzér-ima. 
•Október 6-án első pénteken elkezdjük a Jézus szt. Szíve Nagykilencedetét, amely 2018 
júniusáig tart. Minden hónap első péntekén szentmise után ájtatosságot tartunk, és 2018. 
június 8-án felajánljuk saját magunkat, családjainkat valamint a muzslyai hívőközösséget 
Jézus szt. Szívének.  Jézus megígérte, aki elvégzi ezt a kilencedet nagy kegyelemben 
részesül, de nem csak ő, hanem a családja is. A feltételeket a szentbeszédben hallottuk, 
de a Liliomban is közzétettük. Aki terjeszti ezt az ájtatosságot, még több kegyelemben 
részesül.  
•Zarándokolunk Medjugorjébe október 13-16-ig. Az eddigi feltételek: 3.500 dinár és 10€, 
bejelentkezéskor leadni az útlevél illetve a személyigazolvány adatait. 

 
 

„A jótetthez kell egy kis bátorság is. Késznek kell lenni az 
önmegtagadásra.”  Don Bosco 

 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Őrs, Petra,  

Szilárd, Helga, Ferenc, Attila, Aurél, Placid, Brúnó, Renátó, Mária.  

                                             Isten éltessen benneteket! 

Ne szavakkal, hanem tettekkel 
szeressük az Istent. 
 
Szavak milyen egyszerűek, és mégis 
milyen veszélyesek lehetnek! Sok 
mindent meg lehet oldani szavakkal, 
de nem mindent. Például, ha szomorú 
vagy, akkor nagyon jól esnek mások 
bátorító szavai. De ha éhes vagy, vagy 
fázol, akkor szavak nem elegendők. 
Sok mindent intézünk el szavakkal, 
még a jövőt is. Hogyan? Hát nem ez az 
ígéretek szándéka? Amit megígértem, 
az még nem történt meg, és cselekvést 
kíván. Ha nem úgy teszem, akkor az 
ígéret üres. 
Már tettünk egy ígéretet, hogy mi 
Jézust követjük, mi hiszünk az Atyában, 
a Fiúban, és a Szentlélekben, és 
szeretet-kapcsolatban akarunk élni 
egymással. 
Ha ma felálltunk az evangéliumra 
(gondoljunk csak vissza - miről is 
szólt?), akkor tettünk egy ígéretet, 
hogy nem üres szavakat kívánunk adni 
egymásnak. Mit kell most elhatároznod 
a szívedben, hogy igaz életet élj, és 
szavaidban a te szíved, lelked és 
akaratod is jelen legyen? 
forrás: Esztergom-Budapesti 
Főegyházmegye Hitoktatási felügyelősége 
 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20171001 


