
„Az ünnep megszentelése 
meghozza az áldást a hét 

minden napjára.”  
Don Bosco 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
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Évközi 24. vasárnap,  Szent Kereszt felmagasztalása 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IX. 14-én,  

Évközi 24. vasárnap 

Szt. Kereszt felmagasztalása 

08:30 – szentmise a hívekért 

10:00 – a családok, gyerekek és az ifjúság miséje 

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise: PÓSA ERZSÉBETÉRT cs. m. 

IX. 15-én, hétfőn,  

A szentmise után imaóra a 

Békekirálynő tiszteletére. 

A SZŰZANYA TISZTELETÉRE én. m. 

Fájdalmas Szűzanya, Enikő 

IX. 16-án, kedden,  
A szentmise után BIBLIAÓRA. 

MÉSZÁROS PIROSKÁÉRT én.m. 

Kornél pp. És Ciprián pk vtk. 

IX. 17-én, szerdán,  NAGY ÁGOTÁÉRT én.m. 

Bellarmin Róbert pk. egyht. 

IX. 18-án, csütörtökön,  
A szentmise után szentségimádás 

közösségünkért. 

 

BEREC ROZÁLIÁÉRT cs.m. 

Kupert József szerz., Diána 

IX. 19-én, pénteken,   

Januáriusz vt. pk., Szabolcs 

IX. 20-án, szombaton, RESTÁS FERENCÉRT ÉS ANNÁÉRT én. évf.  m. 
Koreai vértanúk, Friderika 

IX. 21-én,  

Évközi 25. vasárnap 
Máté apostol és evangélista, 

Jónás 

08:30 – szentmise a hívekért 

10:00 – a családok, gyerekek és az ifjúság miséje 

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise 
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Senki sem ment föl a mennybe, 
csak az, aki a mennyből jött le: az 
Emberfia. Ahogyan Mózes 
fölemelte a kígyót a pusztában, 
úgy kell majd az Emberfiának is 
fölemeltetnie, hogy mindannak, 
aki hisz, örök élete legyen 
őbenne.'' Mert úgy szerette Isten 
a világot, hogy egyszülött Fiát 
adta, hogy mindaz, aki őbenne 
hisz, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen. Mert nem azért 
küldte Isten a Fiút a világba, hogy 
elítélje a világot, hanem hogy 
üdvözüljön általa a világ.  
Jn 3,13-17 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Enikő, Kornél, Ciprián, Róbert, József, Diána, Szabolcs, Friderika,  

Máté, Jónás.                                          Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Szám 21,4-9; Zsoltár: Zsolt 77,1-38; Szentlecke: Fil 2,6-11; Evangélium: Jn 3,13-17 
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Egyháztanácstagok püspökség 
szintű találkozója: 

horvát nyelven szept. 24-én a 
Székesegyházban 16:00, 

magyar nyelven szept. 27-én 
Kikindán 10:00. 

Fel kell fedeznünk, hogy a keresztény 
ember és az egész Egyház sorsát Krisztus 
szenvedése és keresztje határozza meg, s 
mindazoknak a benne hívőknek a 
szenvedése, akik az ő keresztjéből 
merítettek erőt a megpróbáltatások 
elviseléséhez. Bármilyen programot vagy 
tervet készítünk, mindennek Krisztus 
keresztjéből kell kiindulnia, s ehhez kell 
csatlakoznia a mi áldozatvállalásainknak.  
Ma, Szent Kereszt felmagasztalásának 
ünnepén Isten üdvözítő tervéről és annak 
megvalósulásáról olvashattunk az 
evangéliumban. Ezek szerint „Isten azért 
küldte el Fiát a világba, hogy általa 
üdvözüljön a világ.” Krisztus keresztjében 
felismerni az üdvösség eszközét és csak a 
megfeszített Jézus Krisztusról tudni, ez 
jelenti Szent Pál apostol számára az igazi 
bölcsességet, s ez útmutatás lehet 
minden kereszténynek. Ezt az igazi 
bölcsességet szeretnénk mindannyian 
elsajátítani, amikor a mi Urunk 
keresztjére tekintünk, s valahányszor 
előtte imádkozunk. Sok titkot rejt e 
kereszt, de a Megfeszítettet szemlélve 
megérthetjük, hogy számunkra is csak a 
szenvedésen és a halálon át vezet út az 
örökkévalóságba. 
Horváth István Sándor 
http://www.evangelium365.hu/ 
 

Isten MINDENKIT szeretettel hív és 

vár MINDEN vasárnap a szentmisére! 

TANÉVNYITÓ SZENTMISE  
szeptember 21-én, vasárnap a 10:00 szentmisén. 

Kérjük Isten áldását a tanév kezdetén, hogy 
okosak, vidámak, bölcsek és ügyesek legyünk! 

Elhunytak a múlt héten: Fiser Csaba, Nagy Ágota, Gólya Rozália 

MEDJUGORJEI ZARÁNDOKLAT 
október 17-19. között. 

Jelentkezni lehet a plébánián! 

ÉCSKÁN BÚCSÚI SZENTMISE 

október 5-én 11:00. 
A zarándoklatra buszt szervezünk. 

mailto:gabona.f@gmail.com

