
„Halálunk óráján azt aratjuk le, amit életünkben elvetettünk.”  
Don Bosco 

Ezután a balján levőknek ezt fogja 
mondani: ,,Távozzatok tőlem, 
átkozottak, az örök tűzre, amely az 
ördögnek és az ő angyalainak készült. 
Mert éheztem és nem adtatok enni, 
szomjaztam és nem adtatok inni, idegen 
voltam és nem fogadtatok be, mezítelen 
voltam és nem öltöztettetek föl, beteg 
voltam és fogságban, és nem 
látogattatok meg engem.'' Erre azok is 
megkérdezik: ''Uram, mikor láttunk 
téged éhezni vagy szomjazni, mint 
idegent vagy mezítelenül, betegen vagy 
a fogságban, és nem szolgáltunk neked?'' 
Akkor ő így felel majd nekik: ,,Bizony, 
mondom nektek: amikor nem tettétek 
meg ezt egynek e legkisebbek közül, 
nekem nem tettétek meg.'' És elmennek 
majd, ezek az örök gyötrelemre, az 
igazak pedig az örök életre.'' Mt 25,31-46 
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Krisztus Király vasárnapja, I.Kelemen vt. pp., Klementina 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

XI. 23-án,  
Krisztus Király vasárnapja, 
I.Kelemen vt. pp., Klementina 

08:30 – szentmise a hívekért és a Szeretetház tagjaiért  

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

11.00 – szentmise a Domonkos t 

17:00 – esti szentmise 

XI. 24-én, hétfőn,  
A szentmise imaóra a 

Békekirálynő tiszteletére. 

Medjugorjei Szűzanya tiszteletére. cs.m.  

Flóra vt. sz., Vietnámi vtk 

XI. 25-én, kedden, 

 

Elhunyt szaléziak és szalézi munkatársak - szüleiért 

Katarov Józsefért én.m.  

Katalin vt. sz., Alán, Liza 

XI. 26-án, szerdán,  Csonka Eduárdért én.m.  

Konrád pk., Kunó, Leonarda 

XI. 27-én, csütörtökön,  
A szentmise után szentségimádás . 

 

Szosztén tanítvány, Virgilia 

XI. 28-án, pénteken,  Marchiai Jakab vt., Stefánia 

XI. 29-én, szombaton,  Boros Sándorért, én.m. 

Illumináta sz., Ilma, Taksony  

XI. 30-án,  
Ádvent 1. vasárnapja 

András ap., Andrea 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t 

17:00 – esti szentmise: A jó halál kegyelméért cs.m. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ingyenes heti kiadvány, Kiadja: Római Katolikus plébánia Muzslya, SRB-23206 Muzslya,  
Magyar kommün u 56, tel.: 023/528442, e-mail: gabona.f@gmail.com 

A kiadásért felel: Kalapis Stojan SDB, szerkesztő: dipl. ing. Gabona Ferenc. 

Amikor az Emberfia eljön dicsőségében, 
és vele együtt az angyalok mindnyájan 
[MTörv 33,2], akkor leül majd 
dicsőséges trónjára. Összegyűjtenek 
eléje minden nemzetet, ő pedig 
elválasztja őket egymástól, ahogyan a 
pásztor elválasztja a juhokat a 
kecskéktől. A juhokat a jobbjára állítja, 
a kecskéket pedig a baljára. Akkor a 
király így szól a jobbja felől állóknak: 
,,Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek 
birtokba az országot, amely nektek 
készült a világ teremtése óta. Mert 
éheztem és ennem adtatok, szomjaztam 
és innom adtatok, idegen voltam és 
befogadtatok engem, mezítelen voltam 
és felöltöztettetek, beteg voltam és 
meglátogattatok, fogságban voltam és 
eljöttetek hozzám.'' Akkor az igazak 
megkérdezik majd tőle: ,,Uram, mikor 
láttunk téged éhezni, és tápláltunk 
téged, vagy szomjazni és inni adtunk 
neked? Mikor láttunk mint idegent, és 
befogadtunk, vagy mezítelenül, és 
felöltöztettünk téged? Mikor láttunk 
téged betegen vagy fogságban, és 
meglátogattunk téged?'' A király így 
válaszol majd nekik: ,,Bizony, mondom 
nektek: amikor megtettétek ezt 
egynek e legkisebb testvéreim közül, 
nekem tettétek.'' 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  
Flóra, Katalin, Alán, Liza, Konrád, Kunó, Leonarda,  Virgília, Jakab,Stefánia, 

Illumináta, Ilma, Taksony, András, Andrea.  Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Ez 34,11-12.15-17; Zsoltár: Zsolt 22; Szentlecke: 1Kor 15,20-26.28; Evangélium: Mt 25,14-30 
1- 

 

Előkészületek a MISSZIÓS NAPOKRA, 2015-ben: 
1.Don Bosco születésének 200.-ik évfordulóját ünnepeljük. 

2.A szalézi atyák 50 éve tevékenykednek Muzslyán. 

Imáinkba és a Szűzanya oltalmába foglaljuk lelki felkészülésünket! 

A mai napon, az egyházi év és a 
liturgikus esztendő utolsó vasárnapján 

talán még nagyobb meghatódottsággal, 

teljes hátborzongás közepette, és 

szívünk teljes büszkeségével valljuk 

meg a világ többi népével és nemzetével 
együtt, hogy: „Krisztus kenyér s bor 

színében, Úr s Király a föld felett, s 

forrassz eggyé, békességben minden 

népet, nemzetet“ 

A mai ünnep liturgikus imái és a mai 

vasárnap szentírási olvasmányai is arra 
akarnak ösztönözni bennünket, hogy 

kiváltságnak tekintsük azt, hogy 

Elhunytak múlt héten: Molnár Julianna, Kanász Vida és Pálfi Katalin. 

Imádkozzunk elhunytaink lelke üdvéért! 

»Isten azt fogja megkérdezni tőlünk, hogy 
mire használtuk földi életünket? Csak 
magunknak gyűjtögettük az anyagi javakat 
vagy valami hasznosabbat is tettünk? Csak 
magunkkal törődtünk vagy megnyitottuk-e 
szívünket embertársaink felé? Azt kérdezi 
majd, hogy felismertük-e Krisztust a 
szegényekben és rászorulókban és 
segítséget nyújtottunk-e?« 
Horváth István Sándor 
http://www.evangelium365.hu/ 

a keresztségünk révén Krisztus király 
országának polgárai és örökösei 

lettünk és boldog örömmel tegyünk 

hitvallást Jézus  

Krisztus országa  

mellett, amikor a  
Hiszekegyben azt  

imádkozzunk: 

 „ott ül az  

Atyának jobbján“  

– „és országának  

nem lesz vége“. 
Forrás:  
Szakál László J./Homíliák 
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