
 

 
 

        A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
         2017. november 5-én, XII. évfolyam, 44. szám (451) 

 Évközi 31. vasárnap, Imre herceg, Avarka, Liturgikus szín: zöld. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

XI. 5-én,  

Évközi 31. vasárnap,   

Imre herceg, Avarka  

08:30 – hívekért (elhunytak: Fülöp Rozália, Borbély   

   Mátyás, Juhász Erzsébet) 

10:00 – gyerekek, családok, fiatalok miséje 

11:00 – Savio temp:  
17:00 – esti szentmise:  

XI. 6-án, hétfőn,  
Lénárd rem., Kölni 

Krisztina 

Savio t. (16:00):  
Mária Neve t.:(17:00): A medjugorjei Szűzanya tiszt. énm.    
                                                                               mise után imaóra                  

XI. 7-én, kedden,  
Csongor pk, Engelbert vt. pk. 

Savio t. (16:00): Gulyás Valériáért, csm. 
Mária Neve t.: (17:00):  

XI. 8-án, szerdán,  
Kolos és Zsombor vtk. 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.: (17:00):  
XI. 9-én, csütörtökön,  

Lateráni bazil. felszent. 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.: (17:00):                            mise után szentségimádás 

XI. 10-én, pénteken,  
Nagy Leó pp. egyhtan., Tünde 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.:(17:00):  
XI. 11-én, szombaton,  

Tours-i Márton pk, Atád 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.:(17:00):                                       mise előtt imaóra 

XI. 12-én,  
Évközi 31. vasárnap,   

Jozafát ukrán vt.pk, Aba  

08:30 – hívekért  

10:00 – gyerekek, családok, fiatalok miséje 

11:00 – Savio temp:  
17:00 – 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.: Mal 1,14b-2,2b.8-10. Zsolt 130,1.2.3.. Szentl: 1Tessz 2,7b-9.13; Evangélium: Mt 23,1-12. 

       Abban az időben Jézus így 

beszélt a tömeghez és a 
tanítványokhoz: „Mózes 
tanítószékében az írástudók és a 
farizeusok ülnek. Tegyetek meg és 
tartsatok meg ezért mindent, amit 
mondanak nektek, de tetteikben ne 
kövessétek őket, mert tanítják ugyan, 
de maguk nem teszik azt. Súlyos, sőt 
elviselhetetlen terheket kötöznek 
össze és helyeznek az emberek 
vállára, de maguk egy ujjal sem 
hajlandók mozdítani rajta. Amit 
tesznek, azért teszik, hogy lássák 
őket az emberek Szélesre szabják 
imaszíjukat, és köntösükön 
megnagyobbítják a bojtokat. 
Vendégségben szeretnek a 
főhelyekre ülni, a zsinagógában pedig 
az első székekbe. Elvárják, hogy az 
emberek köszönjenek nekik a 
főtereken, és hogy rabbinak, azaz 
mesternek szólítsák őket. Ti ne 
hívassátok magatokat mesternek, 
mert egy a ti Mesteretek, ti pedig 
mindnyájan testvérek vagytok. De 
atyának se hívjatok senkit magatok 
közül, mert egy a ti Atyátok, a 
mennyei. És tanítónak se hívassátok 
magatokat, hisz egy a ti tanítótok: 
Krisztus. Aki a legnagyobb köztetek, 
az legyen a többi szolgája. Aki 
önmagát magasztalja, azt 
megalázzák, és aki önmagát 
megalázza, azt felmagasztalják.”                
Mt 23,1-12 

„Törekedjél arra, hogy  
amit másoknak előírsz,  
te magad is megcsináld.”   
Don Bosco 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Lénárd, 

Krisztina, Csongor, Engelbert, Kolos, Zsombor, Leó, Tünde, Márton,  

Atád, Jozafát, Aba.                       Isten éltessen benneteket! 

Ha az igaz alázatosságot akarjuk követni 
életünkben, akkor környezetünk 
bizonnyal elhúzza a száját és meglehet, 
hogy bolondnak néz bennünket, hogy 
nem törtetünk, hogy nem csinálunk 
karriert magunknak, mikor 
megtehetnénk, mikor úgyis mindenki 
azt csinálja. Érthetetlen ez a világ 
szemében, mint ahogy érthetetlen 
Krisztus alázatossága is. Mert ki is ez a 
Jézus Krisztus? Az Isten fia, a 
Szentháromság második isteni 
személye, aki emberré lett. Ugyanolyan 
emberré, mint bárki közülünk. Ő is 
megszületett, gyermek volt, 
nevelkedett, evett-ivott, sírt, nevetett 
mint bármelyik ember. A fönséges Isten 
Ő, mégis emberré lett - mert alázatos 
Isten Ő. Emberként tudta, hogy mint 
ember minden pillanata az Istentől függ. 
Alázatosságának nagy jele volt, mikor az 
utolsó vacsorán megmosta tanítványai 
lábát. Ez a lábmosás olyan feladat volt, 
ami a legutolsó szolga - vagy 
helyesebben rabszolga feladata volt, 
akit emberszámba sem vettek. (részlet) 

Forrás: Ócsai József 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20171105 

ORATÓRIUM!!! 
Gyerekek figyelem! 
Kerékpáros faültetési 
oratórium lesz 
szombaton, november 
11-én 10:00 órától. 

SZENT IMRE HERCEG 
Magyar ifjúságunk védőszentje, akitől bátorságot, 
alázatot, Isten iránti szeretetet, imádságos lelkületet 
tanulhatunk. Kérjük Isten kegyelmét, hogy jó példát 
mutathassunk a fiatalok számára. Szent István 
királynak és Boldog Gizellának fiaként született 1000 
és 1007 körül Székesfehérvárott. Hétéves korától 
Szent Gellért püspök nevelte életszentségre, és 
oktatta korának tudományára. Fiútestvérei korán 
meghaltak, és így ő volt a trón várományosa. A királyi 
udvarban is az imádság, a rejtettség és a teljes 
lemondás szentje lett. Kegyelmi sugallatra a 
legkedvesebbet: teljes lelki és testi tisztaságát 
ajánlotta fel Istennek a veszprémi Szent György 
kápolnában. http://www.plebania.net/dolgozoszoba 
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