
 
 
 

 

 

Mindenkinek Isten kegyelmében gazdag, békés karácsonyt 

és áldott új évet kívánunk! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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: Golob Feliks SDB, szerkesztő: Gabona Ferenc. 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője  
2016. december 18-án, XI. évfolyam, 51-52. szám (406-407) 

Ádvent 4. vasárnapja, Teofil vt. katona, Baján 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. 19-én, hétfőn 

Anasztáz pk, V.Orbán pp 

Savio t. (16:00):  Kósa Katalinért én. m. 

Mária Neve t.: (17:00): Mise után imaóra. 

XII. 20-án, kedden,  

Teofil vt. katona, Baján 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.: (17:00): Kószó Józsefért én. m. 

XII. 21-én, szerdán,  
Kaníziusz Péter egyht. pap 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.: (17:00): 

XII. 22-én, csütörtökön,  
Zénó vt., Flavián vt., Xavéria 

Savio t. (16:00):  

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

XII. 23-án, pénteken,  
Kenty János p., Viktória vt. 

Savio t. (16:0):  

Mária Neve t.: (17:00):  Szentcsalád tiszteletére én. m. 

XII. 24-én, szombaton,  

KARÁCSONY 

VIGILIÁJA, 

Ádám és Éva ősszülők 

19:30 Karácsonyi énekek – Don Bosco gyermekkórus 

Szentmisék: 

20.00 h és 24.00 h  MÁRIA NEVE TEMPLOMBAN 

20:00 h (szlovén) 22.00 h  SAVIO TEMPLOMBAN 

XII. 25-én, vasárnap,  

KARÁCSONY,  

a Megváltó születése 

08:30 – a hívekért   

10:00 – a  családok, gyerekek, ifjúság miséje 

11.00 – Domonkos templom  

17:00 – esti szentmise 

XII. 26-án, hétfőn 

István első vértanú, Előd 

Mise után imaóra. 

Mária Neve t.: (10:00): 

Savio t. (11:00):  Kósa Katalinért én. m. 

Mária Neve t.: (17:00):  Jó halál kegyeméért cs.m. 

XII. 27-én, kedden,       

János ap. és ev., Fabiola 
Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.: (17:00): 

XII. 28-án, szerdán,    
Aprószentek, Kamilla, Teofila    

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.: (17:00): 

XII. 29-én, csütörtökön,   
Beck. Tamás vt. pk., Dávid kir.     

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.: (17:00): Hunka Andrásért cs. m. 

Mise után szentségimádás. 

XII. 30-án, pénteken,       

Szent Család ünnepe, 
Melánia özv., Hunor, Hermina 

Mária Neve t.: (10:00): 

Savio t. (11:00):   

Mária Neve t.: (17:00):   Mise után imaóra. 

XII. 31-én, szombaton, 

I. Szilveszter pp, Donáta 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.: (17:00): HÁLAADÓ SZENTMISE 

I. 1-én, vasárnap,  

Mária, Isten anyja,  

Újév napja 

08:30 – a hívekért   

10:00 – a családok, gyerekek, ifjúság miséje 

11.00 – Domonkos templom 

17:00 – esti szentmise     

Jézus megszületik Máriától, aki 

jegyese Józsefnek, Dávid fiának. 

 

Jézus Krisztus születése így történt: 

Anyja, Mária, jegyese volt 

Józsefnek. Mielőtt azonban 

egybekeltek volna, kitűnt, hogy 

Mária gyermeket fogant méhében a 

Szentlélektől. A férje, József igaz 

ember volt, nem akarta őt 

megszégyeníteni, ezért úgy 

határozott, hogy titokban bocsátja 

el. Míg ezen töprengett, megjelent 

neki álmában az Úr angyala, és így 

szólt: „József, Dávid fia, ne félj 

attól, hogy feleségül vedd Máriát, 

mert a benne fogant élet a 

Szentlélektől van. Fia születik 

majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő 

váltja meg népét bűneitől.” Mindez 

pedig azért történt, hogy 

beteljesedjék, amit az Úr a próféta 

által mondott: Íme, a Szűz 

gyermeket fogan és fiút szül, és az 

Emmánuel nevet adják neki, ami 

azt jelenti: „Velünk az Isten”. 

Amikor József felébredt álmából, 

úgy cselekedett, amint az Úr 

angyala megparancsolta neki. 

Magához vette feleségét.       
Mt 1,18-24 

Mária és Jézus alkotta az első család 
egyházat. Jézus barátai pedig ezt 
sokszorozták meg a keresztény házak 
hálózatával. De tudták, Jézus olyan 
emberi környezetből jött, amelyben 
Isten igéje mindennapi kenyér és 
ennek a kenyérnek az erejét a 
mindennapi feladatok között Isten 
országa építésére kell használni. 
Vannak családok, amelyekben óriási 
erőfeszítésbe kerül imát 
kezdeményezni, sőt olyanok is bőven 
akadnak, akik ajándékoznak és 
szeretgetnek, de képtelenek 
gyerekeiknek elmondani Jézus 
születésének történetét. Azok között, 
akik csak magukat szeretik lehetelten 
beszélni Isten szeretetéről. Akik csak 
az emberi foganást pusztán kémiai 
biológiai reakcióra redukálják 
képtelenség beszélni az élet 
szentségéről. Mária és József már 
egybekelésük előtt is az Istennel 
jártak. 
Dr. Benyik György 2004 
http://plebania.net/dolgozoszoba/?op=gondolatok&csop1=v 

Olvas.: Iz 7,10-14; Zsolt 23,1-2.3-4ab.5-6; Szentlecke: Róm 1,1-7; Evang.: Mt 1,18-24, Liturgikus szín: lila. 
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Hogy áldott legyen a 
Karácsony... 
 
Karácsony meleg hangulata és 
öröme ragyogja be a mai napot, 
mintegy elővételezve az ünnep 
fényét. A beteljesedés biztos 
tudatával kall hálát adnunk a 
mérhetetlen kegyelemért. Az 
igazi, őszinte hála tettekre 
ösztönöz és arra  késztet, hogy 
Isten irgalmának hírnökei 
legyünk. 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20151224 

Betlehemek készítője 
 
Assisi Szent Ferenc volt, aki 
elsőként idézte fel Jézus születését 
szobrok segítségével, azaz először 
készített betlehemet. Tanítványai 
énekelve, imádkozva faragták a 
kicsiny figurákat. Általuk jutott el 
ez a kedves karácsonyi szokás 
Magyarországra is. Igazi 
betlehemet ma sem lehet nagyipari 
módszerekkel, futószalagon 
gyártani. Hiába a modern technika, 
ha nyoma sincs az alázatos, 
anyagiaktól mentes lelkületnek. Jó 
tudni, hogy még élnek közöttünk 
olyanok, akik megőriztek valamit a 
betlehemkészítő barátok 
lelkületéből. 

Kovács András 
http://www.hitvallas.hu/regi/hitv0612/hitv061
218.html 

Karácsonyi készület 
  
Hangulatos lesz az ünnep a gyertyafénytől, 
a dúsan rakott asztaltól, a szépen 
csomagolt ajándékoktól - igazán széppé 
mégis csak az teszi, ha szeretetből, ha a 
Szeretetből fakad mindez. 
Mert "Isten a Szeretet", ahogy Szent János 
apostol írja. A szeretet ünnepe valójában a 
Szeretet, az Isten Szeretetének, vagyis a 
nekünk adott Jézus Krisztus ünnepe. 
Minden ajándék, amit átadunk egymásnak 
az Ajándékozó bőkezűségéről és az 
Ajándék nagyszerűségéről szól. "Úgy 
szerette Isten a világot, hogy Egyszülött 
Fiát adta oda érte." Erről a nagyszerű 
Ajándékról, Isten nagylelkűségéről szól a 
karácsony. 
Hogyan készüljünk az ünnepre? Helyet 
készítve annak, aki közénk jött, emberré 
lett, hogy mi Istené legyünk. Helyet - 
elsősorban a szívünkben, családunk 
szívében, egyházközösségünk szívében, 
hogy az érkező Isten Fiának helye, jó helye 
legyen. 
Mit tegyünk hát? Ne csak a lakást 
takarítsuk ki, hanem újítsuk meg 
kapcsolatunkat Istennel. 
Hogyan? Recept nincs. Mindenki maga 
tudja, hol van élete és életünk leggyengébb 
pontja, legsérülékenyebb része. Ha a 
család nem szokott együtt imádkozni, itt 
az ideje, hogy megpróbáljuk. Ha a 
szentgyónás megy nehezen, kiváló 
alkalom egy nagy "lepakolásra" Jézus előtt. 
Ha a túlzott táplálkozás, a cigaretta, az 
élvezeti cikkek tesznek rabbá, miért ne 
próbálnánk meg most nélkülük. Ha soha 
sincs időnk egymásra, hát tegyük félre a 
"fontos dolgainkat" a még fontosabbért - 
beszélgessünk egymással, osszuk meg 
örömeinket és bánatainkat. Ha valaki 
magányos körülöttünk és csak egy kis 
szeretetre szorul, hát nézzünk rá, 
figyeljünk rá, gondoskodjunk róla. Csak el 
kell kezdeni, a többi már jön hozzá. 
http://www.szecseny.ofm.hu/SZH9712.htm 

 
  

„Isten üdvösségünkért lett emberért. 
Ez a bizonyíték, hogy a lelkünk 

valami óriási dolog.” 
Don Bosco 

Ferenc pápa katekézise a 
keresztény reményről: a 

karácsonyi istenközelség 

a szeretet beteljesülése 

 

Karácsony a szeretet 

beteljesülése 
 

Isten nem hagyta magára a népét és 
nem engedte, hogy legyőzze a rossz, 
mert Ő hűséges, kegyelme nagyobb a 
bűnnél. Ezt kell nekünk megtanulni, 
hogy ő a szeretetével képes legyőzni a 
legnagyobb és legszégyenteljesebb 
bűnt is – emelte ki a pápa. Ezt jelenti 
az, hogy „az Isten uralkodik”, ezek a 
hit szavai az Úrban, aki hatalmával 
lehajol az emberiséghez, 
megalázkodik, hogy felkínálja az 
irgalmát és megszabadítsa az embert 
attól, ami eltorzítja az Isten képét 
benne, hiszen amikor bűnben 
vagyunk, Isten képe eltorzul 
bennünk. A szeretetnek a 
beteljesülése a Jézus által 
helyreállított Ország lesz, a 
megbocsátás és béke országa, amit 
éppen Karácsonykor ünneplünk és 
ami teljességgel Húsvétkor valósul 
meg. Karácsony legszebb öröme 
éppen ennek a békének a benső 
öröme: az Úr eltörölte a bűneimet, 
megbocsátott, irgalmas volt hozzám, 
eljött, hogy üdvözítsen. Ez Karácsony 
öröme!   

Ferenc pápa 
http://hu.radiovaticana.va/news/2016/12/14/ferenc_p%C3
%A1pa_katek%C3%A9zise_a_kereszt%C3%A9ny_rem%C3%
A9nyr%C5%91l/1279008 

KARÁCSONY ÜNNEPE 
 

Newman bíboros írja: 
“Milyen furcsa is vagy te ember! – 
Egyszer azért vagy elégedetlen, 
mert Isten távol van tőled, máskor 
pedig azért, mert túl közel jött 
hozzád. Egyszer az Isten fönsége 
miatt panaszkodsz,  máskor meg 
azért, mert földig alázkodott. Belőled 
hiányzik az alázat, Ember!  Mikor 
hagysz már fel, hogy önmagadat 
tekintsd a világ középpontjának? 
Mikor fogod végre megtanulni, hogy 
az Isten végtelen? Végtelen, amikor 
a mennyben uralkodik, és végtelen, 
amikor itt a földön szolgál. Mert 
akkor a legmeggyőzőbb, amikor 
Gyermekké alacsonyította magát.” 
 
http://www.plebania.net/dolgozoszoba/?op=viewgondo

lat&id=481 

Az Emmausz kollégium 
betlehemes játéka 2016.12.18-án a  
 10:00 mise után! 

Mindenkit  
szeretettel 

várunk! 
 


