
„Jézus megparancsolja, hogy tanuljunk tőle, hogyan kell szelídnek és 
alázatos szívűnek lennünk.”  Don Bosco 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 

2013. január 27-én, VIII. évfolyam, 4. szám (205) 

Évközi 3. vasárnap, Merici Angéla sz., Angelika 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

I. 28-án, hétfőn,  Aquinói Tamás áldp. egyht. 

I. 29-én, kedden,  Valér pk, Adél szerzetes 

I. 30-án, szerdán,  Barsimaccus vt. pk, Bars 

I. 31-én, csütörtökön,   10:00 Ünnepi szentmise 

Bosco János áldp., Marcella 

II. 1-én, pénteken,  JÉZUS SZENT SZÍVE TISZTELETÉRE én.m. 

Brigitta remete nővér, Kincső 

II. 2-án, szombaton, Szentmisék: 

10:00  a Mária Szent Neve templomban.:  

ÉLŐ ÉS ELHUNYT  RFT cs.m. 

11:00  a Szávió Domonkos templomban 

Gyertyaszentelő Boldogasszony 

II. 3-án,   

Évközi 4. vasárnap 
Balázs vt. pk., Oszkár pk 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

17:00 – esti szentmise: BARTA MÁRIÁÉRT én.m. 
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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. 

Jézus pedig a Lélek erejével 
visszatért Galileába, és a híre 
elterjedt az egész környéken. 
Tanított a zsinagógáikban, és 
mindenki dicsőítette. Azután 
elment Názáretbe, ahol 
felnövekedett. Szokása szerint 
bement szombaton a zsinagógába, 
és fölállt olvasni. Odaadták neki 
Izajás próféta könyvét. Amikor 
felnyitotta a könyvet, arra a helyre 
talált, ahol ez van írva: ,,Az Úr 
Lelke van rajtam; azért kent föl 
engem, hogy örömhírt vigyek a 
szegényeknek, elküldött, hogy 
szabadulást hirdessek a foglyoknak 
és látást a vakoknak, hogy 
szabadon bocsássam a 
megtörteket, és hirdessem az Úr 
kedves esztendejét' [Iz 61,1-2; 
29,18; 58,6]. Aztán összehajtotta a 
könyvet, visszaadta a szolgának, és 
leült. A zsinagógában minden szem 
rászegeződött. Ő pedig elkezdett 
hozzájuk beszélni: ,,Ma teljesedett 
be ez az Írás a ti fületek hallatára.' 
(Lk 4,14-21) 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Angéla, Angelika, Tamás, Valér, Adél, Bars, János, Marcella, Brigitta, Kincső, 

Balázs, Oszkár.                          Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Neh 8,1-6.8-10; Zoltár: Zs 18B; Szentlecke: 1Kor 12,12-30; Evangélium: Lk 4, 4-21 
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“A „ma” minden nap megadatik 

számunkra. Isten minden nappal új 

lehetőséget ad nekem. Ma jött el 

számomra a megfelelő idő a lelki 

megújulásra, Isten iránti 

szeretetem kifejezésére, hitem 

megvallására. Ha tegnap ezt nem 

tettem meg, az mulasztás. Ha 

holnap szándékozom megtenni és 

megérem a holnapot, az előrelátó 

bölcsesség. Ha nem érem meg, 

akkor felelőtlen halogatás. De 

vajon ma megteszem-e? 
 

Uram, Jézus Krisztus! Te egykor így 
kezdted tanításodat az emberek 
körében: „Ma beteljesedett az Írás, 
amelyet az imént hallottatok” (Lk 
4,21). A „ma” minden nap megadatik 

számomra. Isten minden nappal új 
lehetőséget ad nekem. Ma jött el 
számomra a megfelelő idő a lelki 
megújulásra, Isten iránti szeretetem 
kifejezésére, hitem megvallására. Ha 
tegnap ezt nem tettem meg, az 
mulasztás. Ha holnap szándékozom 

megtenni és megérem a holnapot, az 
előrelátó bölcsesség. Ha nem érem 
meg, akkor felelőtlen halogatás. Vajon 
ma megteszem-e? Hiszek, Uram, 

erősítsd bennünk a hitet!” 
 
Horváth István Sándor 
 

http://www.magyarkurir.hu/hirek/2013-
januar-27-evkozi-3-vasarnap 

DON BOSCO 
„Kilenc éves korában álmot látott, 

amely meghívásának első jele volt. 

Ebben az álomban parancsot kapott: 

,,Állj a fiúk élére!'' Szó szerint véve a 

parancsot, kezdte maga köré gyűjteni 

a környékbeli fiúkat. Tanította őket 

a katekizmusra, elismételte nekik a 

templomban hallott prédikációt. 
Amikor pedig látta, hogy hallgatói 

fáradnak vagy unatkozni kezdenek, 

egy anyjától tanult történettel vagy 

bűvészmutatvánnyal szórakoztatta 

őket. Nem egyszer versenyre is kiállt 

-- hallgatósága nagy tetszésére -- a 

mutatványosokkal, és mindig ő 

nyert.” 
http://www.katolikus.hu/szentek/szent22.html 

 

Tanfolyam azok  
számára akik  
még nem  
voltak  
elsőáldozók,  
bérmálkozók,  
vagy még nincsenek 
megkeresztelve. 

 

A tanfolyam 2013. február 9-
én kezdődik 19 órától. 
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