
 

 
 

        A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
         2017. október 22-én, XII. évfolyam, 42. szám (449) 

 Évközi 29. vasárnap, Mária, magyarok Nagyasszonya, Liturgikus szín: zöld. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

X. 22-én,  

Évközi 29. vasárnap,   

II.János Pál pp, Mária 

Szalóme, MISSZIÓS vas. 

08:30 – hívekért  

10:00 – gyerekek, családok, fiatalok miséje 

11:00 – Savio temp. 

16:00 – esti szentmise: Horváth Ilonáért, énm. 

X. 23-án, hétfőn,  
Kapisztrán János p, 

Jozefina 

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

X. 24-én, kedden,  
Claret Antal pk, Gilbert ra. 

Savio t. (17:00):  
Mária Neve t.: (18:30): Az 1956-os forradalom áldozataiért 

X. 25-én, szerdán,  
Pécsi Mór pk, Krizanta 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.: (18:30): Kalapis Jozóért, csm. 

X. 26-án, csütörtökön,  

Dömötör vt, Amanda 

Savio t. (17:00):  

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

X. 27-én, pénteken,  
Szabina vt, Antonietta 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.:(18:30):  
X. 28-án, szombaton,  

Simon és Júdás Tádé apk 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.:(18:30):  Tóth Ágnesért, énm.      
                                                                               mise előtt imaóra 

X. 29-én,  

Évközi 30. vasárnap,   

Melinda sz, Euzébia  

08:30 – hívekért  

10:00 – gyerekek, családok, fiatalok miséje 

11:00 – Savio temp:  
18:30 – esti szentmise: Boros Sándorért, énm. 
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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. 

Olv.: Iz 45,1.4-6. Zsolt 95,1.3.4-5.7-8.9-10a.c. Szentl: 1Tessz 1,1-5b; Evangélium: Mt 22,15-21. 

                      Abban az időben: 

A farizeusok félrevonultak és 
megtanácskozták, hogyan 
tudnának belekötni Jézus 
szavaiba. Majd odaküldték hozzá 
tanítványaikat és a Heródes-
pártrakat a következő kérdéssel: 
„Mester! Tudjuk, hogy igazat 
beszélsz, és az Isten útját az 
igazsághoz híven tanítod, és nem 
vagy tekintettel az emberek 
személyére. Mondd hát meg 
nekünk, mi a véleményed: 
Szabad-e adót fizetni a 
császárnak vagy nem?” De Jézus 
felismerte gonoszságukat és így 
szólt hozzájuk: „Miért kísértetek, 
ti képmutatók! Mutassátok csak 
meg az adópénzt!” Aztán 
megkérdezte tőlük: „Kinek a 
képe és a felirata ez?” Azok azt 
felelték: „A császáré.” Erre ő így 
szólt hozzájuk: „Akkor hát 
adjátok meg a császárnak, ami a 
császáré – az Istennek pedig, 
ami az Istené!” Ennek hallatára 
elcsodálkoztak, otthagyták őt, és 
elmentek.                  Mt 22,15-21 

„Legyen bátorságod megvallani hitedet és meggyőződésedet.”   
Don Bosco 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: János, Antal, 

Jozefina, Gilbert, Mór, Krizanta, Dömötör, Amanda, Szabina, Antonietta, 

Simon, Júdás, Tádé, Melinda, Euzébia.     Isten éltessen benneteket! 

Jézus tanítása tehát ma is él: "Adjátok meg 
a császárnak ami a császáré, az Istennek, 
ami az Istené." Ha ezt megteszitek, az igaz 
boldogságra találtok. 
De ha az ember megadja azt ami az Istené, 
ha a képmás rátalál eredetijére, akkor 
megtalálja az igazi boldogságot. Nem lesz 
számára kényszer Isten parancsainak 
megtartása, hanem a világ 
legtermészetesebb dolga lesz, mint ahogyan 
levegőt vesz az ember, s ami nélkül élni sem 
tud. De addig míg a keresztény el nem jut 
erre a fokra a lelki életben, addig a parancs 
valami kényszerű kötelesség lesz csak 
számára. 
Ma igen nehéz erre a fokra eljutni a 
kereszténynek, mert egyáltalán nem 
keresztény már a minket körülvevő világ, 
mégha sokszor keresztény jellegű 
jelszavakat is dobnak be. Kissebségben 
vagyunk mi keresztények egy másfajta 
gondolkodással szemben - az árra szemben 
kell úsznunk, ha komolyan vesszük 
keresztény hitünket. De ha te valóban 
boldog akarsz lenni, akkor legyen 
merészséged rálépni erre az útra, legyen 
merészséged elindulni rajta, ha az elején 
még csak a parancs kényszerét érzed is. 
Fontos azt látni: nem valami közérdekű 
dologról van itt szó, ami alól kivonhatod 
magad, hanem a te saját boldogságodról! 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20171022 

Kedden, október 24-én az 
EGYHÁZTANÁCS  gyűlése lesz a 

szentmise után! 

Elhunytak a múlt héten: Gyurkivity 

Gyula, Palatinus Erzsébet, Táncos 

Rozália, Gyömbér Julianna.  

Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért! 

 

Október harmadik vasárnapja a missziók világnapja, amely minden keresztény 
közösség és egyén számára felhívás az evangéliumról való tanúságtételre. A 
Szentatya világnapra írt üzenetének a Jelenések könyvéből választott címet: 
„Fényében járnak a nemzetek” (Jel 21,24). 
Ez a fény Isten fénye – mutatott rá –, és az evangélium fénye is, amely a 
népeket vezeti útjukon, egyetlen családdá formálja őket, ahol igazságosság és 
béke uralkodik, és ez már részben Isten országának megvalósulása itt a földön. 
Az egyház ezen a napon éppen azt a feladatát helyezi előtérbe, hogy hírül adja 
Isten országát, hiszen ez áll missziós hivatásának középpontjában.  
http://www.domsopron.hu/cikkek/misszios-vasarnap 
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