
 

 
 

        A Szűz Mária Szent Neve templom és plébánia értesítője 

         2018. szeptember 30-án, XIII. évfolyam, 39. szám (498) 

Évközi 26. vasárnap, Jeromos egyhtan, Hunor. Liturgikus szín: zöld. B év. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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. 

X. 1-én, hétfőn,  
Lisieux-i Teréz sz., Malvin 
 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.(18:30):Tápai Jánosért és Annáért én.m. 

                                                         szentmise után imaóra                  

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

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t. (18:30):  
X. 3-án, szerdán,  
Bogdánffy Szilárd pk, Helga 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.(18:30): 

X. 4-én, csütörtökön,  
Assisi Ferenc rendalapító 

Savio t. (17:00): Krajcsik Rozáliáért cs.m. 

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

X. 5-én, pénteken,  
Attila pk, Aurél, Placid  

Savio t. (17:00):  

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

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

Savio t. (17:00):  

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

Szűz Mária Szent Szíve tiszt. az élő és elhunyt RFT. 

                                                          szentmise előtt imaóra 

X. 7-én,   
Évközi 27. vasárnap, 
Rózsafűzér Királynője 

 

08:30 – a hívekért  

10:00 – gyerekek, ifjúság, családok miséje 

11:00 –  

18:30 – Titokváltás (imaszándék: saját) 
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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. 

Olvasmány: Szám 11,25-29. Zsolt 18,8.10.12-13.14. Szentl: Jak 5,1-6. Evangélium: Mk 9,38-43.45.47-48. 

                   Abban az időben János 

(apostol) így szólt Jézushoz: „Mester, 

láttunk valakit, aki a te nevedben 

ördögöket űz ki, de nem tart velünk. 

Megtiltottuk neki, mert nem követ 

minket.” Jézus ezt válaszolta: „Ne 

tiltsátok meg neki! Aki a nevemben 

csodát tesz, nem fog egykönnyen 

szidalmazni engem. Aki nincs 

ellenünk, velünk van. 
Aki inni ad nektek akár csak egy pohár 

vizet is az én nevemben – azért, mert 

Krisztuséi vagytok –, bizony, mondom 

nektek, nem marad jutalom nélkül. 

De aki megbotránkoztat egyet is e 

kicsinyek közül, akik hisznek bennem, 

jobb volna annak, ha malomkövet 

kötnének a nyakára és a tengerbe 

dobnák. Ha a kezed megbotránkoztat, 

vágd le. Jobb csonkán bemenned az 

életre, mint két kézzel a kárhozatra 

jutnod, az olthatatlan tűzre. Ha a lábad 

megbotránkoztat, vágd le. Jobb sántán 

bemenned az életre, mint két lábbal a 

kárhozat olthatatlan tüzére kerülnöd. 

Ha a szemed megbotránkoztat, vájd ki. 

Jobb fél szemmel bemenned az Isten 

országába, mint két szemmel a 

kárhozatra jutni, ahol a férgük el nem 

pusztul, és a tüzük ki nem alszik.” 

Mk 9,30-37 

„Tegyetek jót feltűnés nélkül. A viola rejtett virág, de 
az illatáról rá lehet ismerni.” Don Bosco 

A következő két héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Teréz,  

Malvin, Őrs, Petra, Szilárd, Helga, Ferenc, Attila, Aurél, Placid, Brúnó, 

Renátó.                             Isten éltessen benneteket! 

Krisztus nélkül tehát senki nem 

üdvözülhet. Ezért az a vélekedés 

alapvetően téves, hogy más vallások 

Krisztus nélkül a maguk sajátos útján 

vezetnek az üdvösség felé. Az is világos, 

hogy a Krisztusban való hiten kívül, az 

evangélium útmutatása nélkül, az egyház 

közösségén kívül az üdvösség útja sokkal 

bonyolultabb és nehezebb. A krisztusi 

közösség jelenléte nélkül az ember 

könnyebben ki van szolgáltatva a 

tévedéseknek. Szent Pál így ír a 

pogányokról: "Noha fölismerték az Istent, 

nem dicsőítették őt, mint Istent, s nem 

adtak hálát neki, hanem szégyent vallottak 

okoskodásukban és oktalan szívük elborult 

Hiszen Isten igazságát fölcserélték a 

hamissággal, s inkább a teremtménynek 

hódoltak és szolgáltak, mint a 

Teremtőnek, aki mindörökké áldott." 

(Róm 1,21,25) MK 
https://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20180930 

A rózsafüzér jót tesz a szívnek 
A rózsafüzér imádkozása közben minden katolikus hívő érzi, hogy megkönnyebbül 

a lelke, most azonban tudományosan megállapították, hogy a rózsafüzér jót tesz a 

szívnek. Gyakorlatilag a rózsafüzér imádsággal a lélegzés szinkronba kerül a 

szívdobogással és a vérkeringéssel - jelentette ki Simoné Cencetti doktor, a firenzei 
Santa Mária Nuova kórház belgyógyásza, a kutatómunkáról írt beszámolóban. A 
kísérletben részt vett önkéntesek lelassult szívverését elektrokardiogram jelezte, 

vérnyomásukat pedig szabályos időközökben mérték. Az orvostudományban eddig 
nem remélt eredményeket érhetnek el a rózsafüzér imádkozásával, elsősorban olyan 
szívbetegeknél, akik szívverését csak gyógyszerek alkalmazásával tudták 

szabályozni - mondotta a milánói Seregno kórház kardiológus főorvosa. 
http://www.rozsafuzerkiralyneja.hu/index.php/rozsafuezer-ima 

Elhunyt a múlt héten: Horváth István, 1965.  Imádkozzunk elhunyt testvérünkért! 
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