
 

 
 

        A Szűz Mária Szent Neve templom és plébánia értesítője 

         2018. szeptember 23-án, XIII. évfolyam, 38. szám (497) 

Évközi 25. vasárnap, Linusz pp, Petr. Pio atya. Liturgikus szín: zöld. B év. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IX. 23-án,   
Évközi 25. vasárnap, 
Linusz pp, Petr. Pio atya 

 

08:30 – a hívekért  

10:00 – gyerekek, ifjúság, családok miséje 

11:00 –  

18:30 –  

IX. 24-én, hétfőn,  
Gellért vt. pk., Mercédesz 
A segítő Szűz Mária áldása ! 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.(18:30): Csendes szentmise személyes 

szándék szerint                               szentmise után imaóra                  

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

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t. (18:30): Hevesi Istvánért , énm. 

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

Savio t. (17:00): a hívekért 

Mária Neve t.(18:30): 

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

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t. (18:30): Tápai Györgyért , énm. 

                                            szentmise után szentségimádás                  

IX. 28-án, pénteken,  
Vencel vt, Salamon, Pelbárt  

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.(18:30):  

IX. 29-én, szombaton,  
Mihály, Gábor, Rafael főan. 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.(18:30): Bakos Illésért , énm 

                                                          szentmise előtt imaóra 

IX. 30-án,   
Évközi 26. vasárnap, 
Jeromos egyhtan, Hunor 

 

08:30 – a hívekért  

10:00 – gyerekek, ifjúság, családok miséje 

11:00 –  

18:30 – A jó halál kegyelméért,  csm. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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. 

Olvasmány: Bölcs 2,12.17-20. Zsolt 53,3-4.5.6.8. Szentlecke: Jak 3,16-4,3. Evangélium: Mk 9,30-37. 

                   Abban az időben Jézus 

és tanítványai átmentek Galileán. De 

Jézus nem akarta, hogy valaki 

megtudja ezt, mert a tanítványait 

készült oktatni. Ezt mondta nekik: 

„Az Emberfiát az emberek kezére 

adják, megölik, de miután megölték, 

harmadnapra feltámad.” Ők nem 

értették ezeket a szavakat, de féltek 

megkérdezni. 

Ezután Kafarnaumba értek. Amikor 

már otthon voltak, Jézus 

megkérdezte tőlük: „Miről 

vitatkoztatok az úton?” Tanítványai 

azonban hallgattak, mert az úton 

egymás közt arról tanakodtak, hogy 

ki a nagyobb közülük. Leült, 

odahívta a tizenkettőt, és így szólt: 

„Ha valaki első akar lenni, legyen 

mindenki között az utolsó, és 

mindenkinek a szolgája.” Aztán 

odahívott egy kisgyermeket, közéjük 

állította, majd magához ölelte, és ezt 

mondta nekik: „Aki befogad egy 

ilyen gyermeket az én nevemben, 

engem fogad be. Aki pedig engem 

befogad, nem engem fogad be, 

hanem azt, aki küldött engem.”         
Mk 9,30-37 

„Legyen bátorságod megvallani hitedet és 
meggyőződésedet.” Don Bosco 

A következő két héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Gellért,  

Mercédesz, Kleofás, Kende, Kozma, Damján, Pál, Vince, Salamon, Pelbárt, 

Mihály, Gábor, Rafael, Jeromos, Hunor.          Isten éltessen benneteket! 

Jézus ezt a lelkivilágot állítja elénk: aki 

befogadja, elsajátítja ezt, az Jézust fogadja 

be, s aki Jézust befogadja be, az azt 

fogadja be, aki Jézust küldte, vagyis az 

Atyát. Tehát Jézus ezen példázatában a 

gyermek és Isten közé egyenlőségjelet 

tehetünk. Azért mert az ember Isten 

képmása és a gyermekben ez a képmás 

még lényegében ép, romlatlan, mert a bűn 

még nem rontotta meg. Az ember 

fejlődése aztán sajnos a bűnben való 

előrehaladást is jelenti. Ezért a felnőtt már 

nem tükrözi felhőtlenül vissza Isten 

képmását magában. Meg lehet ezt figyelni 

abban a jelenségben, amikor egy gyermek 

és egy felnőtt szemébe nézünk. Ahogy 

szokták mondani a szem a lélek tükre. Egy 

gyermek szemrebbenés nélkül viseli el, ha 

a szemébe nézünk, vagy ő maga néz 

merészen mások szemébe, mert nincs 

palástolni valója, úgymond nyílt lapokkal 

játszik. De egy felnőtt azonban már egy 

ilyen hosszú kitartó pillantás elől elkapja 

tekintetét, mert a lelkiismerete a bűn 

rontása miatt nincs egészen rendben. 
https://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20180923 

Szent Mihály a világ végén harcolni fog minden hívő lélekért, hogy kiragadja 

őket a sátán hatalmából. A haldoklókat is az ő oltalmára bízzák. Mihály teszi 

mérlegre az ember jócselekedeteit és gonoszságait. Eszerint ítél majd az Úr 

üdvösségre vagy örök kárhozatra. 

Szent Gábor vitte hírül a hívatottaknak Isten terveit. Dánielnek megjelent a 

fogság idején, s megmutatta neki az üdvtörténet fejlődését, a nagy birodalmak 

harcait és pusztulását, Izrael szabadulását és a Messiás eljövendő országát; 

megmagyarázta látomásai értelmét (Dán 8,16–26; Dán 9,21–27). 

Szent Rafael. Egyike a hét angyalnak. Ő az, „aki mindig kész arra, hogy az Úr 

színe elé lépjen”. A Bibliában csak Tóbiás könyvében szerepel, az ifjú Tóbiás 

kísérőjeként (Tób 12,15). 
https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-mihaly-szent-gabor-es-szent-rafael-foangyalok 

Elhunyt a múlt héten: Bottyán János, 1943.  Imádkozzunk elhunyt testvérünkért! 
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