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IX. 2-án,   
Évközi 22. vasárnap, 
Renáta, Renátusz vt. 

 

08:30 – a hívekért   

10:00 – gyerekek, ifjúság, családok miséje 

11:00 –  

16:00 – Szentmise Deonicán 

Titokváltás (szeptemberi  imaszándék: a plébános 

szándéka  szerint) 

IX. 3-án, hétfőn,  
Nagy Gergely pp. egyhtan. 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.(18:30): A medjugorjei Szűzanya 

tiszteletére a papi és szerzetesi hivatásokért cs.m. 

                                                         szentmise után imaóra                  

IX. 4-én, kedden,  
Palermói Rozália sz., Ida 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t. (18:30):  
IX. 5-én, szerdán,  
Lőrinc pk, Kalkutai 

Teréz anya 

Savio t. (17:00): a hívekért 

Mária Neve t.(18:30): 

IX. 6-án, csütörtökön,  

Beáta vt. sz., Zakariás 

Savio t. (17:00):  

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

IX. 7-én, pénteken,  
Kassai vértanúk, Regina  

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.(18:30): Jézus szent Szíve tiszteletére én.m. 

IX. 8-án, szombaton,  
KISBOLDOGASSZONY 

Mária Neve t.(10:00): Ünnepi szentmise a bánáti papokkal 

Savio t. (11:00):  

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

én.m.                                                szentmise előtt imaóra 

IX. 9-én,   
Évközi 23. vasárnap, 
Klavér Péter hittérítő 

 

08:30 – a hívekért   

10:00 – gyerekek, ifjúság, családok miséje 

11:00 –  

18:30 –  
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Ingyenes heti kiadvány, Kiadja: Szűz Mária Szent Neve 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. 

Olvas: MTörv 4,1-2.6-8. Zsolt 14,2-3a.3cd-4ab.5. Szentl: Jak 1,17-18.21b-22.27. Ev: Mk 7,1-8.14-15.21-23. 

                   Abban az időben 

összegyűltek Jézus köré a farizeusok 

és néhány írástudó Jeruzsálemből. 

Látták, hogy egyik-másik tanítványa 

tisztátalan, vagyis mosatlan, kézzel 

eszi a kenyeret. A farizeusok és 

általában a zsidók ugyanis nem 

esznek addig, amíg meg nem mossák 

a kezüket könyékig, így tartják meg 

az ősök hagyományait. És ha piacról 

jönnek, addig nem esznek, míg meg 

nem mosakszanak. S még sok más 

hagyományhoz is ragaszkodnak: így 

például a poharak, korsók, 

rézedények leöblítéséhez. 

A farizeusok és írástudók tehát 

megkérdezték: „Miért nem követik 

tanítványaid az ősök hagyományait, 

miért étkeznek tisztátalan kézzel?” 

Ezt a választ adta nekik: 

„Képmutatók! Találóan jövendölt 

rólatok Izajás, amint írva van: »Ez a 

nép ajkával tisztel engem, ám a szíve 

távol van tőlem. Hamisan tisztelnek, 

olyan tanokat tanítván, amelyek csak 

emberi parancsok.« Az Isten 

parancsait nem tartjátok meg, de az 

emberi hagyományokhoz 

ragaszkodtok.”  

 

„Ne tapaszd szívedet földi dolgokhoz!” 
Don Bosco 

A következő két héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Gergely, Rozália, Ida, Lőrinc, Teréz, Beáta, Zakariás, Regina, Péter. 

                                      Isten éltessen benneteket! 

Majd ismét magához szólította a népet, 

és így szólt: „Hallgassatok rám 

mindnyájan, és értsétek meg: Kívülről 

semmi sem kerülhet be az emberbe, ami 

beszennyezhetné. Hanem ami belőle 

származik, az teszi az embert 

tisztátalanná. Mert belülről, az ember 

szívéből származik minden gonosz 

gondolat, erkölcstelenség, lopás, 

gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, 

rosszindulat, csalás, kicsapongás, 

irigység, káromlás, kevélység, léhaság. 

Ez a sok rossz mind belülről 

származik, és tisztátalanná teszi az 

embert.                        Mk 7,1-8.14-15.21-23 

•Búcsúi koncert a templomban, pénteken, szept. 7-én az esti szentmise után. 

•A muzslyai búcsú  szeptember  9-én lesz, azzal, hogy szombaton, szeptember  8-án  
     10.00-kor a bánáti papokat fogadjuk és velük is megüljük a muzslyai búcsút. 

•Szeptember 16-án 8:30 Ezüstlakodalmasok ünnepe! 
•„Veni Sancte” (táskaszentelési) szentmise szeptember 16-án  10.00 órakor.  
•Szeptember 15-én ORATÓRIUM, gyerekeknek gyónási lehetőség a tanév kezdetén! 

•Szent Gellért ünnepe. A magyarul nem beszélő egyháztanácstagok találkozóját 
Fehértemplomon tartjuk szept. 21-én, pénteken 11 órakor. A magyar anyanyelvű 

egyháztanácstagok Nagybecskereken találkoznak szept 22-én, szombaton, 10 órakor. 

Elhunyt a múlt héten: Keszter Lajos-1930.  Imádkozzunk elhunyt testvérünkért! 

 

………………………………. 

Tanulékony lélekkel szeretnénk 

ma Jézusra figyelni. Szeretnénk 

elmélyedni törvényében, 

szeretnénk megérteni, hogy 

értünk vannak, útjelzők, segítők 

az Isten Országa felé vezetőúton. 
https://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20180902 
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