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

valami óriási dolog.”  Don Bosco 
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I. 7-én, hétfőn,  Rajmund áldp, Lúcián 

I. 8-án, kedden,  Szörény, Szeverin vt. 

I. 9-én, szerdán,  Juliánusz vt., Alexia szerz. 

I. 10-én, csütörtökön,   Agaton pápa, Vilmos pk 

I. 11-én, pénteken,  Tasziló szerz., Szalviusz pk 

I. 12-én, szombaton, Ernő vt., Erneszta 

I. 13-án,  Urunk 

megkeresztelkedése 
Vidor pk egyht., Csongor 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

17:00 – esti szentmise:  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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: KalapisStojan SDB, szerkeszti: dipl. ing. Gabona Ferenc. 

Amikor Heródes király napjaiban Jézus 
megszületett a júdeai Betlehemben, 
íme, napkeletről bölcsek érkeztek 
Jeruzsálembe, és megkérdezték: ,,Hol 
van, aki született, a zsidók királya? 
Mert láttuk csillagát napkeleten, és 
eljöttünk, hogy hódoljunk neki.' 
Amikor Heródes király meghallotta 
ezt, megrettent, és vele együtt egész 
Jeruzsálem. Azután összegyűjtötte a 
nép minden főpapját és írástudóját, 
és tudakozódott tőlük, hogy hol 
születhetett a Krisztus. Azok ezt 
felelték neki: ,,A júdeai Betlehemben, 
mert így van megírva a próféta által: 
,,És te Betlehem, Júda földje, 
semmiképp sem vagy a legkisebb Júda 
fejedelmi városai között, mert belőled 
támad majd a fejedelem, aki pásztora 
lesz népemnek, Izraelnek''' [Mik 5,1-3; 
2 Sám 5.2]. Akkor Heródes titokban 
magához hívta a bölcseket, és 
pontosan megtudakolta tőlük a csillag 
megjelenésének idejét. Azután 
elküldte őket Betlehembe ezekkel a 
szavakkal: ,,Menjetek, tudakozódjatok 
pontosan a gyermek felől, és amikor 
megtaláltátok, jelentsétek nekem, 
hogy én is elmenjek és hódoljak neki.' 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Rajmund, Lúcián, Szörény, Szeveri, Juliánusz, Alexia, Agaton, Vilmos, Tasziló, 

Szalviusz, Ernő, Erneszta, Vidor, Csongor.              Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Iz 60,1-6; Zoltár: Zs 71; Szentlecke: Ef 3,2-3a.5-6; Evangélium: Mt 2, 1-12 
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Azok pedig, miután meghallgatták a 
királyt, elmentek. És íme, a csillag, 
amelyet napkeleten láttak, előttük 
haladt, majd odaérkezve megállt a hely 
fölött, ahol a kisgyermek volt. Mikor a 
csillagot meglátták, örvendeni kezdtek 
igen nagy örömmel. Azután bementek a 
házba. Meglátták a kisgyermeket 
Máriával, az anyjával, és a földre 
borulva hódoltak neki. Majd felnyitották 
kincsesládáikat és adományokat 
ajánlottak föl neki, aranyat, tömjént és 
mirhát. Mivel álmukban intést kaptak, 
hogy ne menjenek vissza Heródeshez, 
más úton tértek vissza országukba. 
(Mt 2, 1-12) 

„A mai napon vízkereszt vasárnapja 
van, Urunk megjelenésének ünnepe. 
Ezen a napon illetve ehhez az 
ünnephez kapcsolódva végzi az 
Egyház a vízszentelés szertartását, és 
a házszenteléseket. Urunk 
megjelenését ünnepeljük. Már egyszer 
megünnepeltük karácsonykor, de akkor 
az ő rejtett megjelenését a betlehemi 
istálló magányában, ahol csak a 
pásztorok találtak rá. Most 
mindannyiunk számára megjelenik, az 
egész nagyvilágnak. Ezt jelenti a 
bölcsek látogatása, s ahogyan ők 
megtalálták értelmükkel és hitükkel 
Jézus Krisztust, úgy velük együtt mi is 
megtaláljuk, és meghívjuk otthonukba a 
házszenteléskor, hogy maradjon velünk 
egész évben. De vajon eddig 
meghívtuk-e már igazából lelkünk 
otthonába Jézust, számítottunk-e rá 
mindenben, vagy csak akkor 
folyamodtunk hozzá, mikor baj ért 
bennünket, s amikor ő kért tőlünk 
valamit Egyháza által, akkor csak 
 

megtűrt személy volt életünkben, 
akinek szavait nem kell komolyan 
venni. (…) 
Boruljunk le mi is velük együtt ezen 
a szent ünnepen, s tegyük oda 
lélekben mi is az aranyat, a tömjént 
és a mirhát. Az aranyat, mely a 
királyoknak jár ki, s ezzel elismerjük 
Jézust lelkünk királyának, akinek 
parancsaira hallgatunk. Tömjént, 
ami az Istennek jár ki, s elismerve 
ezzel Jézust Istenünknek. Mirhát, 
mely az áldozatnak jár ki, s 
elismerve ezzel Jézust az Isten 
Bárányának, aki elveszi a világ 
bűneit, ami bűneinket, aki a mi 
megváltónk lett. 
Ezt az igazi hódolatot vigyük 
otthonunkba. És ha otthonunkban 
valóban helyet adunk az Istennek, 
akkor béke, az igazi lelki béke száll 
otthonunkra.” 
http://www.katolikusradio.hu/?m_id=1&m_
op=gview&id=30&date=2013-01-
06&szin=feher&sessid=KjE3NzQ4MzI5MTM1N
zQwMTc3MDI4NTEyNjU0 
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