
„Egy elöljáró leghatásosabb 
parancsa a jó példa.”  Don Bosco 
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Évközi 4. vasárnap, Balázs vt. pk., Oszkár pk. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

II. 4-én, hétfőn,  Veronika assz., Ráhel 

II. 5-én, kedden,  Ágota vt. sz., Etelka 

II. 6-án, szerdán,  Domonkos Szávió temp.: A BŰNÖSÖK MEGTÉRÉSÉÉRT én.m. 

Miki Pál vt. és tsai, Dóra 

II. 7-én, csütörtökön,   PAPI ÉS SZERZETESI HIVATÁSOKÉRT cs.m. 

Richárd családapa, Tódor 

II. 8-án, pénteken,  NAGY MÁTYÁSÉRT én.m. 

Emiliáni Jeromos szerzetes 

II. 9-én, szombaton, Apollónia vt. sz., Erik 

II. 10-én,   

Évközi 5. vasárnap 
Skolasztika sz., Elvira 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

17:00 – esti szentmise: BOLDIZSÁR KÁROLYÉRT 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. 

Ő pedig elkezdett hozzájuk beszélni: 
,,Ma teljesedett be ez az Írás a ti 
fületek hallatára.' Mindnyájan igazat 
adtak neki, és csodálkoztak a kedves 
szavakon, amelyek ajkáról fakadtak. 
De utána megjegyezték: ,,Nem József 
fia ez?' Ő ezt felelte nekik: ,,Bizonyára 
azt a példázatot fogjátok nekem 
mondani: ,,Orvos, gyógyítsd 
önmagadat! Amiket hallottunk, hogy 
Kafarnaumban történtek, cselekedd 
itt is, a hazádban.''' Majd így folytatta: 
,,Bizony, mondom nektek, hogy egy 
próféta sem kedves a maga 
hazájában. Bizony, mondom nektek: 
sok özvegy volt Illés napjaiban 
Izraelben, amikor bezárult az ég 
három évre és hat hónapra, úgyhogy 
nagy éhínség lett az egész földön; 
mégis azok közül egyikhez sem 
küldték Illést, csak a szidoni 
Szareptába, az özvegyasszonyhoz [1 
Kir 17,8-16]. És sok leprás volt 
Izraelben Elizeus próféta idejében, de 
azok közül senki sem tisztult meg, 
csak a szíriai Námán' [2 Kir 5,1-27]. 
Ezeket hallva mindnyájukat düh 
töltötte el a zsinagógában. Fölkeltek, 
kidobták őt a városból, és fölvitték 
annak a hegynek a oldalára, amelyen 
a városuk épült, hogy letaszítsák őt. Ő 
azonban áthaladt köztük és 
eltávozott. (Lk 4,21-30) 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Veronika, Ráhel, Ágota, Etelka, Pál, Dóra, Richárd, Tódor, Jeromos, Apollónia, 

Erik, Skolasztika, Elvira.                          Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Jer 1,4-5.17-19; Zoltár: Zs 70; Szentlecke: 1Kor 12,31 - 13,13; Evangélium: Lk 4, 21-30 

1- 
 

Jézus tanításának az újdonsága nem 
szűnt meg, mindig időszerű, minden 
korhoz, minden emberhez van ösztönző 
üzenete. Gyakran vált ki ma is 
csodálkozást a tanítás mélysége, de az is 
előfordulhat, hogy már nagyon 
megszoktuk, mintegy megszelídítettük 
az evangélium üzenetét. Pedig sosem 
kérdezhetjük cinikusan azt, hogy mi 
közünk egymáshoz? Jézus tanítói 
hatalmával be akar lépni életünk 
„zsinagógájába”, hogy felszítsa bennünk 
tanításának erejét és újdonságát. Nem 
elég csodálkoznunk, még a megrendülés 
sem elég. Mindannyiunk feladata 
megtalálni a neki szóló személyes 
üzenetet. 
Nagyon fontos, hogy keresztény életünk 
nyitott legyen, arra hogy Jézus tanítása 
újként hasson ránk, és, hogy 
megrendítsen annak frissessége és 
ereje. Az Úr Jézus pártfogásába vesz 
bennünket, és arra hív, hogy vele együtt 
küzdjünk a jó érdekében. Az Ő 
kegyelmének átformáló ereje bennünk-, 
és rajtunk keresztül is ki akarja fejteni 
hatását. Ez a mi lehetőségünk és egyben 
feladatunk. 
(forrás: http://frh.theol.u-
szeged.hu/mihaly/04evkb.htm) 

 

A Balázs-áldás kiszolgáltatásának 

napja. A szokást hívják 

balázsolásnak, torkoskodásnak, 

toroknyomásnak, gudurázásnak 

egyaránt. Szent Balázst régi időktől 

fogva úgy tisztelte a nép, mint a 

torokbajok csodálatos orvosát. Ezért 

Balázs napján a templomban a pap 

kiszolgáltatta a Balázs-áldást. Kereszt 

alakba állított két szentelt gyertyát 

tartott az áldásért elé járuló hívek, 

különösen a gyerekek torka köré. 

Népi fejlemény az az Apátfalván 

feljegyzett szokás, hogy akiket a 

templomban megbalázsolt a pap, 

megsimogatták az otthon maradottak 

nyakát. Ezáltal mintegy továbbadták 

az áldást és a torokfájás elleni 

védettséget. 
http://mek.niif.hu/02100/02152/html/07/238.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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