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Évközi 30. vasárnap, Simon és Júdás Tádé apostolok. Liturgikus szín: zöld. B év. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

X. 28-án,   
Évközi 30. vasárnap, 
Simon és Júdás Tádé 

apostolok 

08:30 – a hívekért  

10:00 – gyerekek, ifjúság, családok miséje 

11:00 –  

17:00 – A jó halál kegyelméért, csm. 

X. 29-én, hétfőn,  
Melinda sz., Euzébia 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.(17:00): A medjugorjei Szűzanya tiszt. a papi 

és szerzetesi  hivatásokért, csm.          szentmise után imaóra                  

X. 30-án, kedden,  
Rodriguez Alfonz szerz. 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t. (17:00): Az 1956 forradalom áldozataiért, 

énm. 

X. 31-én, szerdán,  
Farkas, Wolfgang pk. 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.(17:00): 

XI. 1-én, csütörtökön,  
MINDENSZENTEK 

Mária Neve t.(10:00): A hívekért 

Savio t. (11:00):  

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

XI. 2-án, pénteken,  
Halottak napja, Tóbiás vt.  

Savio t. (16:00): A tisztitótűzben szenvedő lelkekért,énm. 

Mária Neve t.(17:00): Jézus szt. Szíve tiszt. énm. 

XI. 3-án, szombaton,  
Porres Márton szerzetes 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.(17:00): 1. Tari Máriáért és Mihályért,énm.  

2.  Szűz Mária szt. Szíve tiszt. az élő és elhunyt    

       RFT tagokért,  énm.               szentmise előtt imaóra 

XI. 4-én,   
Évközi 31. vasárnap, 
Borromeo Károly pk, 

Karola 

08:30 – a hívekért  

10:00 – gyerekek, ifjúság, családok miséje 

11:00 – Horváth Istvánért, énm. 

17:00 –  
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SRB-23206 Muzslya, Magyar kommün u 56, tel.: 023/549814, e-mail: gabona.f@gmail.com 
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Olvasmány: Jer 31,7-9. Zsolt 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6. Szentlecke: Zsid 5,1-6. Evangélium: Mk 10,46-52. 

           Abban az időben 

tanítványaival Jézus Jerikóba érkezett. 

Amikor tanítványainak és nagy 

tömegnek a kíséretében elhagyta 

Jerikót, egy vak koldus, Timeus fia, 

Bartimeus ott ült az útszélen. Hallva, 

hogy a názáreti Jézus közeledik, 

elkezdett kiáltozni: ,Jézus, Dávid fia, 

könyörülj rajtam!” Többen szóltak 

neki, hogy hallgasson, de ő annál 

hangosabban kiáltotta: „Dávid fia, 

könyörülj rajtam!” 

Jézus megállt és így szólt: „Hívjátok 

ide!” Odaszóltak a vaknak: „Bátorság! 

Gyere, téged hív!” Az eldobta 

köntösét, felugrott és odament 

Jézushoz. Jézus megkérdezte: „Mit 

akarsz, mit tegyek veled?” A vak ezt 

felelte: „Mester, hogy lássak.” Jézus 

erre így szólt hozzá: „Menj, a hited 

megmentett téged.” Az pedig nyomban 

visszanyerte látását, és követte őt az 

úton.                             Mk 10,46-52 

„Az igazi vallás nem a szavakban áll, tenni is kell valamit.” Don Bosco 

A következő két héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Melinda, 

Euzébia, Alfonz, Farkas, Wolfgang, Tóbiás, Márton, Károly, Karola.   

                                               Isten éltessen Benneteket! 

A vakság bibliai fogalom, nem csak kelet 

egyik félelmetes szembetegség típusára 

utalt, hanem arra a tudati állapotra is, 

amely képtelen felismerni Jézusban az 

isteni küldöttet, és Jézus missziójában a 

megváltó szándékot. Az emberi 

személyekkel kapcsolatos vakság is 

életünk kísérője. Az indulatok, az 

előítéletek, a nézőpontbeli korlátok, az 

ideológiák, a vallási, vagy vallástalansági 

elfogultságok mind alkalmasak arra, hogy 

elvakítsanak egy-egy személlyel 

kapcsolatban. Manapság amikor a közéleti 

szereplőket a tetszés és a nemtetszés 

érzelmein keresztül ítélik meg sokan, nagy 

számban válunk áldozatává a 

személyekkel kapcsolatos vakságnak. A 

hitetlenség vaksága pedig egy egész lelki 

világot és motivációs rendszert tud elfedni 

előlünk.  
A vak koldus története tehát valóban 

példázattá válik a Jeruzsálemi út elején, 
nyitányaként sok olyan történésnek, 

amelyek önmagukban is beszélnek. A 
szenvedés történetet ezért mindenki úgy 
olvassa, hogy közben vagy saját vakságával 

szembesül, vagy éppen ez a történet nyitja 
fel szemét egy másik világra, Jézus 
személyének isteni valóságára. Rajtunk áll, 

hogy a vak koldus szerepét vállaljuk és 
gyógyultan távozunk a Jézussal történt 
személyes találkozásunkból, vagy örökre 

elzárjuk szemünket egy másik világtól, egy 
másik ember idáltól. 
https://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20181028 

Mindenszentek ünnepe - Gondoljunk arra, hogy a Mindenszentek ünnepe a mi 

saját - reménybeli - ünnepünk is, mert mindnyájan arra kaptunk meghívást 

Istentől, arra vagyunk teremtve, hogy egykor a rnindenszentek közösségében 

éljünk a mennyben. Ezekben a napokban,� amikor a temetőket járjuk, gyakran 

gondolunk a megdicsőült és a szenvedő egyház (a halál utáni tisztulás 

állapotában lévők) tagjaira, de arról megfeledkezünk, hogy már most is, mi is (a 

küzdő egyház tagjai), hozzátartozunk a szentek közösségéhez. Esztendőről 

esztendőre ez az ünnep rá akar döbbenteni bennünket arra. hogy 

megkeresztelkedésünk óta már mi is mindnyájan �szentek (a keresztség 

kegyelme által megtisztultak)� vagyunk (lKor 6. 11), és az Egyházban mindenki 

meg van híva az életszentségre (LG.40). Forrás: http://www.hittansuli.hu 
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