
„Ne halasszátok holnapra a jótettet, talán holnap nem lesz rá idő.”   
Don Bosco 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
2012. december 16-án, VII. évfolyam, 48. szám (199) 

Úrjövet 3. vasárnapja, Etelka, hitv. özv., Adelaida 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

XII. 17-én, hétfőn,  Lázár, az Úr barátja, Olimpia 

XII. 18-án, kedden,  Gracián pk, Graciella 

XII. 19-én, szerdán,  Anasztáz pk, V.Orbán pápa 

XII. 20-án, csütörtökön,   Teofil vt. katona, Baján 

XII. 21-én, pénteken,  

 

BARTA ROZÁLIÁÉRT én.m. 

Kaníziusz Péter p, egyhtan 

XII. 22-én, szombaton, VIDÁCS, TÖRKÖLY és TASI CSALÁD ELHUNYT 

TAGJAIÉRT én.m. 

Zénó vt., Flavián vt., Xavéria 

XII. 23-án,  

Úrjövet 4. vasárnapja 
Kenty János p., Viktória vt. 

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 SZENT CSALÁD 

TISZTELETÉRE én.m. 
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A kiadásért felel: KalapisStojan SDB, szerkeszti: dipl. ing. Gabona Ferenc. 

Ekkor megkérdezte őt a tömeg: ,,Mit 
cselekedjünk tehát?' Ő ezt felelte 
nekik: ,,Akinek két köntöse van, 
ossza meg azzal, akinek nincsen; és 
akinek ennivalója van, 
hasonlóképpen tegyen.' Odajöttek a 
vámosok is, hogy 
megkeresztelkedjenek, és 
megkérdezték tőle: ,,Mester! Mit 
cselekedjünk?' Ő ezt válaszolta 
nekik: ,,Semmit ne követeljetek azon 
felül, ami elő van írva nektek.' 
Megkérdezték őt a katonák is: ,,Hát 
mi mit cselekedjünk?' Azt mondta 
nekik: ,,Senkit se bántalmazzatok, 
ne zsaroljatok, és elégedjetek meg a 
zsoldotokkal.' A nép pedig 
várakozott, és mindenki tanakodott 
szívében János felől, vajon nem ő-e 
a Krisztus. János így szólt 
mindnyájukhoz: ,,Én csak vízzel 
keresztellek titeket. De jön, aki 
erősebb nálam, akinek nem vagyok 
méltó a saruszíját megoldani. Ő 
Szentlélekkel és tűzzel fog 
megkeresztelni titeket. Szórólapátja 
a kezében van, és megtisztítja 
szérűjét. A búzát összegyűjti a 
magtárjába, a pelyvát pedig 
olthatatlan tűzzel elégeti.' Még sok 
egyébre is intette, tanította a népet. 
(Lk 3,10-18) 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Lázár, Olimpia, Gracián, Graciella, Anasztáz, Orbán, Teofil, Baján, Péter, Zénó 

Flavián, Xavéria, János, Viktória.              Isten éltessen benneteket! 

Az öröm vasárnapja 
C év, Ádvent, 3. vasárnap 
"Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra 
csak azt mondom, örüljetek. 
Emberszerető jóságtokat ismerje meg 
mindenki!  Az Úr közel van." 
Elfogadni az élet olyannak amilyen, 
többet ér, mintha nincs béke, 
szelídség a szívünkben, s hiába 
hajszoljuk bele magunkat és 
környezetünket a bizonyításba, hogy 
érünk valamit, nem lesz öröm 
bennünk.  
Még van idő elrendezni a dolgainkat 
elménkben és a szívünkben.  
Még van idő belátni, hogy a közelgő 
Úr felé vezető úton csak szelíd 
örömmel lehet tovább jutni,  
boldogságot remélni. 
http://www.katolikusradio.hu/?m_id=1&m_op=gvie

w&id=470&date=2012-12-

16&szin=lila&sessid=Kjc0NDAyMDYxMTM1NTU2

MzA4NzgwOTA2NzMw 

Olvasmány: Szof 3,14-18a; Zoltár: Iz 12,2-6; Szentlecke: Fil 4,4-7; Evangélium: Lk 3,10-18 
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Mit tegyünk? 

„Napjainkban János bizonyára így 

válaszolna: Végezzétek munkátokat 

odaadó, szolgáló szeretettel! 

Tanítsátok növendékeiteket az 

igazságra! Végezzétek munkátokat 

a közösség javára tisztességesen! 

A becsületesen végzett munkában 

találjátok meg azt, ami 

emberségben felemel! Legyetek 

engedelmesek, növekedjetek 

tudásban és lélekben, legyetek 

Isten mintaképei családotokban! 

Fogadjátok szeretettel a betegség 

és az idős kor keresztjét! 

Aki most, az adventi időben 

megtalálja az Istenre figyelő 

csendet, választ fog kapni 

kérdésére. Legyen meg bennünk a 

készség, hogy Isten válaszát nem 

értjük félre, hanem maradéktalanul 

megvalósítjuk azt! Induljunk bátran 

a számunkra kijelölt úton! 

Mindannyiunk útja a betlehemi 

jászolhoz vezet.” (részlet) 

Horváth István Sándor 
http://www.magyarkurir.hu/hirek/2012-december-16-
advent-3-vasarnapja 

 

KARÁCSONYI PROGRAM 
a muzslyai 

PETŐFI SÁNDOR MME 
csütörtökön, 2012.12.20. 

18:00 órától. 
(fellép a DON BOSCO GYERMEKKÓRUS is) 

 

KARÁCSONYI KONCERT 
A SZÉKESEGYHÁZBAN 
NAGYBECSKEREKEN 

szombaton, 2012.12.22. 
(fellép a DON BOSCO GYERMEKKÓRUS  

és a 
DOMONKOS IFJÚSÁGI KÓRUS is) 

 

Mindenkit szeretettel várunk! 
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