
 

 
 

        A Szűz Mária Szent Neve templom és plébánia értesítője 

         2018. október 14-én, XIII. évfolyam, 41. szám (500) 

Évközi 28. vasárnap, I.Kallixtusz vt. pp, Helén. Liturgikus szín: zöld. B év. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

X. 14-én,   
Évközi 28. vasárnap, 
I.Kallixtusz vt. pp, Helén 

 

08:30 – a hívekért  

10:00 – gyerekek, ifjúság, családok miséje 

11:00 – Palatinus Erzsébetért, én-évf.m. 

18:30 –  

X. 15-én, hétfőn,  
Avilai Teréz szerz. egyhtan. 

Savio t. (17:00):  

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

szerzetesi  hivatásokért, csm.             szentmise után imaóra                  

X. 16-án, kedden,  
Alacoque Margit sz, Hedvig sz. 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t. (18:30): Táncos Rozáliáért, csm. 

X. 17-én, szerdán,  
Antiochiai Ignác vt. pk. 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.(18:30): 

X. 18-án, csütörtökön,  
Lukács ev., Jusztusz 

Savio t. (17:00):  

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

X. 19-én, pénteken,  
Keresztes Pál áldp, Frida  

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.(18:30):  

X. 20-án, szombaton,  
Vendel remete, Vitálisz 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.(18:30):                      szentmise előtt imaóra 

X. 21-én,   
Évközi 29. vasárnap, 
IV.Károly magyar kir, 

Orsolya 

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. 

Olvasmány: Bölcs 7,7-11. Zsolt 89,12-13.14-15.16-17. Szentlecke: Zsid 4,12-13. Evangélium: Mk 10,17-30. 

                   Abban az időben amikor 

Jézus útnak indult, odasietett hozzá 

valaki, térdre borult előtte, és úgy 
kérdezte: „Jó Mester! Mit tegyek, hogy 
elnyerjem az örök életet?” Jézus 

megkérdezte: „Miért mondasz engem 
jónak? Senki sem jó, csak az Isten. 
Ismered a parancsokat: Ne ölj! Ne törj 

házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodj 
hamisan! Ne csalj! Tiszteld apádat és 

anyádat!” Ekkor az így válaszolt: 
„Mester, ezeket mind megtartottam kora 
ifjúságomtól fogva.” Jézus ránézett és 

megkedvelte. Ezt mondta neki: „Valami 
hiányzik még belőled. Menj, add el, 
amid van, oszd szét a szegények közt, és 

így kincsed lesz az égben. Aztán gyere 
és kövess engem!” Ennek hallatára ő 

elszomorodott, és leverten távozott, mert 
nagy vagyona volt. Jézus ekkor 
körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: 

„Milyen nehezen jut be a gazdag az Isten 
országába!” A tanítványok 
megdöbbentek szavain. Jézus azonban 

megismételte: „Fiaim, milyen nehéz 
bejutni a gazdagoknak az Isten 

országába! Könnyebb a tevének átmenni 
a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az 
Isten országába.” Azok még jobban 

csodálkoztak, és kérdezgették egymást: 
„Hát akkor ki üdvözülhet?” Jézus rájuk 
nézett és folytatta: „Embernek lehetetlen 

ez, de Istennek nem. Mert Istennek 
minden lehetséges.”         

Mk 10,17-30 

„A jóságot az elvetemült  
emberek is tisztelik, 
de nem gyakorolják.”  
Don Bosco 

A következő két héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Teréz, 

Margit, Hedvig, Ignác, Lukács, Jusztusz, Pál, Frida, Vendel, Vitálisz, 

Károly, Orsolya.                  Isten éltessen benneteket! 

Kedves testvérek! Nem véletlenül mondtam, 

hogy ez a jelenet rólunk szól, mert gazdagok 
vagyunk. S a gazdagság nem pusztán az 
anyagi jólétet és vagyont jelenti, hanem azt, 

hogy el vagyunk telve magunkkal. A gazdag 
ifjú is ilyen volt, s Jézus kedvelte. De mégis 
leverten távozott a szegénység hallatára. 

Mert szívét ugyan az Istennek adta, de egy 
kicsi darabot megtartott belőle magának, 

kényelmének, jólétének. S mi is 
visszatartunk valamit szívünkből, mondván, 
biztos, ami biztos, ezt meghagyom. S talán 

most érjük meg, hogy mit jelent: "boldogok 
a lélekben szegények" - azok, akik semmit 
nem tartanak vissza, hanem mindent az 

Istenre bíznak. S ha ezt megértjük akkor azt 
a veszélyt is felfogjuk, hogy "milyen 

nehezen jut be a gazdag az Isten 
Országába!" Soha ne képzeljük azt, hogy 
elértük a célt, hogy már tökéletesek 

vagyunk. (…)Éppen ezért soha ne a 
másikhoz viszonyítsuk magunkat, hogy én 
tökéletesebb vagyok mit ő. Ezt tette a 

farizeus is, amikor így imádkozott: "Isten, 
hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, 
mint a többi ember, rabló, igazságtalan, 

házasságtörő, mint ez a vámos is." Mi 
mindig Istenhez viszonyítsuk magunkat, 

hogy odaadtunk-e már mindent, hogy 
lélekben szegények vagyunk-e már? 
https://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20181014 

Lukács, a szeretett orvos, Pál kísérője, aki 

mindennek utána járt, és így írta meg evangéliumát 

és az Apostolok cselekedeteit. Megtapasztalta, amit 

mi is megtapasztalhatunk, hogy az Úr erőt önt 

belénk. Bátran járhatunk az Ő útján.  

Az evangélium megírásához mindennek alaposan 

utánajárt, ezért nagyon sok olyan eseményt és 

részletet is leír, ami máshol nem található (Angyali 

Üdvözlet, Mária Erzsébetnél, a gyermek Jézus, az 

irgalmas szamaritánus, a hamis sáfár, a gazdag 

ember és Lázár, a farizeus és vámos imája, a vérrel 

verítékezés, a tékozló fiú, stb., stb.). Ezek az 

értékes részek megmutatják Szent Lukács 

csodálatos lelki tulajdonságait.   
https://www.katolikusradio.hu/szentek/212 

Elhunytak a múlt héten: 

Kósa Annuska -1939 
Luxemburgban   

   halt meg,  Keszég István-

1935.  Imádkozzunk 

elhunyt testvéreinkért! 

 

Egyháztanács gyűlés 

 lesz hétfőn az esti 
szentmise után! 

 
Szülői értekezlet lesz az 

elsőáldozásra készülők  
szülei számára kedden 

17:00 vagy csütörtökön 
10:00 vagy 17:00. 
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