
 

 
 

        A Szűz Mária Szent Neve templom és plébánia értesítője 

         2018. november 4-én, XIII. évfolyam, 44. szám (503) 

Évközi 31. vasárnap, Borromeo Károly pk, Karola. Liturgikus szín: zöld. B év. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 – (titokváltás -  imaszándék: a tisztítótűzben  

    szenvedő lelkekért) 

XI. 5-én, hétfőn,  
Imre herceg, Avarka 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.(17:00): Gulyás Valériáért , csm.       

                                                          szentmise előtt imaóra                  

XI. 6-án, kedden,  
Lénárd rem, Kölni Krisztina 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t. (17:00):  
XI. 7-én, szerdán,  
Csongor pk, Engelbert vt. pk 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.(17:00): 

XI. 8-án, csütörtökön,  
Kolos és Zsombor vtk. 

Savio t. (16:00):  

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

XI. 9-én, pénteken,  
Lateráni bazil felszentelése  

Savio t. (16:00): 

Mária Neve t.(17:00):  

XI. 10-én, szombaton,  
Nagy Leó pp, egyht, Tünde 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.(17:00):                   szentmise előtt imaóra 

XI. 11-én,   
Évközi 32. vasárnap, 
Tours-i Márton pk, Atád 

08:30 – a hívekért  

10:00 – gyerekek, ifjúság, családok miséje 

11:00 –  

17:00 –  
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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 6,2-6. Zsolt 17,2-3a.3bc-4.47.51ab. Szentlecke: Zsid 7,23-28. Evangélium: Mk 12,28b-34. 

              Abban az időben egy 

írástudó megkérdezte Jézustól: 

„Melyik az első a parancsok közül?” 

Jézus így válaszolt: „Ez az első: Halld, 

Izrael! Az Úr a mi Istenünk, az 

egyetlen Úr. Szeresd Uradat, 

Istenedet teljes szívedből, teljes 

lelkedből, teljes elmédből és minden 

erődből! A második hasonló ehhez: 

Szeresd felebarátodat, mint 

önmagadat! Ezeknél nincs nagyobb 

parancsolat.” 

Az írástudó erre azt válaszolta: 

„Valóban, jól mondtad, Mester, hogy ő 

az Egyetlen, és hogy rajta kívül nincs 

más. És azt is, hogy őt teljes 

szívünkből, teljes elménkből és teljes 

erőnkből szeretni, embertársunkat 

pedig úgy szeretni, mint saját 

magunkat, többet ér minden égő vagy 

véres áldozatnál.” 

Jézus az okos felelet hallatára 

megdicsérte: „Nem jársz messze Isten 

országától.” Ezután több kérdést már 

nem mertek neki föltenni.                             

Mk 12,28b-34 

„Isten másokért teremtett bennünket.” Don Bosco 

A következő két héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Imre, 

Avarka, Lénárd, Krisztina, Csongor, Engelbert, Kolos, Zsombor, Leó, 

Tünde, Márton, Atád.                       Isten éltessen Benneteket! 

A valóság az, hogy ilyen kérdéseket ritkán 
tesznek fel maguknak az emberek, sőt ennek 
a kérdésnek a megválaszolására némi 

élettapasztalatra van szükség. Az sem 
mindegy, hogy mikor kérdezik meg ezt. Az 
ember nem minden percben éli át teljes 

egzisztenciáját. Ha egy áruházban kérdik 
meg tőlünk, mi a legfontosabb, bizonyára 
valamilyen újdonságot, vagy elektromos 

cikket fogunk megnevezni. Ha bankban 
kérdezik meg ugyanezt tőlünk, akkor 

bizonyára csak pénzadományra gondolunk. 
Ha vendéglőben teszik fel ugyanezt a 
kérdést, akkor a kedvenc ételünkre 

gondolunk. Ha viszont a halál előtt teszik fel 
ezt a kérdést, bizonyára vallásos választ fog 
adni. Pedig az összes többi válaszunk attól 

függ, ezt a fő kérdést megválaszoltuk-e már? 
A gyerekek fokozatosan az apró hétköznapi 

dolgokon keresztül értik meg a fontosabb 
dolgokat és az élet összefüggéseit. Aki nem 
jutott el odáig, hogy az életben egyre 

nagyobb összefüggéseket ismerjen fel, 
annak az ilyen kérdés, mint főparancs, nem 
sokat jelent. Nem biztos tehát, hogy az 

írástudó és Jézus beszélgetését a modern 
életben bárkivel meg tudjuk ismételni. 
Annak ellenére, hogy mindenki hisz néhány 

dologban. Van, aki önmagában, van aki a 
mikro barázdában, van aki a média 

hatalmában, van aki a túlélés szükségében. 
Régen a a hittankönyvek egészen kis korban 
feltették ezt a kérdést: „Miért vagyunk a 

világon? Mi az életünk célja?” 
Dr Benyik György: „Melyik a fő parancs?” 
https://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20181104 

Szent Imre herceg - Szent István királynak és Boldog Gizellának fiaként 

született 1000 és 1007 körül Székesfehérvárott. Hétéves korától Szent Gellért 

püspök nevelte életszentségre, és oktatta korának tudományára. Fiútestvérei 

korán meghaltak, és így ő volt a trón várományosa. A királyi udvarban is az 

imádság, a rejtettség és a teljes lemondás szentje lett. Kegyelmi sugallatra a 

legkedvesebbet: teljes lelki és testi tisztaságát ajánlotta fel Istennek a veszprémi 

Szent György kápolnában. Szent István király fiához, Imréhez intézett Intelmei, 

arról szólnak, hogy milyen legyen a jó keresztény uralkodó. Imre az is lett volna, 

ha egy vadászat alkalmával meg nem öli egy vadkan.  

Tiszta életével ma is útmutatója a jóra törekvő ifjaknak.    
https://www.katolikusradio.hu/szentek/164 

Elhunytak a múlt héten: Asler  Rozália-1929, Kiss Katalin-

1938. Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért! 
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