
„Vállaljuk az egyszerű dolgokat, de végezzük ktartással.” 
Don Bosco 

December 8-án délután 14:00 érkezik hozzánk a Mikulás. 
Egy csomag 200 dinár. 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 

2013. november 24-én, VIII. évfolyam, 45. szám (246) 

Évközi 34. vasárnap, KrisztusKirály vasárnapja, Flóra v tsz., Vietnámi vtk. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

XI. 24-én, Krisztus 

Király vasárnapja 
Flóra v tsz., Vietnámi vtk. 

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 JÓ HALÁL KEGYELMÉÉRT 

XI. 25-én, hétfőn,  LABANC ISTVÁNÉRT én.m. 

Katalin vt., sz, Alán, Liza 

XI. 26-án, kedden,  SZŰZ MÁRIA TISZTELETÉRE én.m. 

Konrád pk., Kunó, Leonarda 

XI. 27-én, szerdán,  Szosztén tanítvány, Virgília 

XI. 28-án, csütörtökön, Marchiai Jakab vt., Stefćnia 

XI. 29-én, pénteken,  illuminćtasz., Ilma, Taksony 

XI. 30-án, szombaton, VÁCZI ISTVÁNÉRT én.m. 

András ap., Andrea 

XII. 1-én, Ádvent 1. 

vasárnapja 
Blanka hitvallókirálynő 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

17:00 – esti szentmise: PRECZ ATTILÁÉRT ÉS 

ÉDESANYJÁÉRT ILONÁÉRT 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, szerkesztő: dipl. ing. Gabona Ferenc. 

A nép bámészkodva állt ott, a 

főemberek pedig így gúnyolták őt 

[Zsolt 22,8]: ,,Másokat megmentett, 

mentse meg most magát, ha ő a 

Krisztus, az Isten választottja!' A 

katonák is gúnyolták őt. Odamentek, 

ecettel kínálták, és azt mondták: ,,Ha 

te vagy a zsidók királya, szabadítsd 

meg magadat!' Felirat is volt fölötte: 

,,Ez a zsidók királya.' A megfeszített 

gonosztevők közül az egyik 

szidalmazta: ,,Nem a Krisztus vagy 

te? Szabadítsd hát meg magad, és 

minket is!' De a másik leintette 

ezekkel a szavakkal: ,,Nem félsz 

Istentől? Hiszen te is ugyanazt a 

büntetést szenveded! Mi ugyan 

jogosan, mert tetteink méltó 

büntetését vesszük, de ez itt semmi 

rosszat sem cselekedett.' Aztán így 

szólt: ,,Jézus, emlékezz meg rólam, 

mikor eljössz országodba.' Ő azt 

felelte neki: ,,Bizony, mondom 

neked: még ma velem leszel a 

paradicsomban!' Lk 23,35-43 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Katalin, Alán, Liza, Konrád, Kunó, Leonarda, Szosztén, 

Virgilia, Jakab, Stefánia, Illumináta, Ilma, Taksony, 

András, Andrea.                   Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: 2Sám 5,1-3; Zoltár: Zs121; Szentlecke: Kol 1,12-20; Evangélium: Lk 23,35-43 
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Krisztus Király vasárnapja: 

az egyházi év utolsó vasárnapja. 

Krisztus királyi méltóságának 

ünneplésével a népek, családok, 

személyek békéjének urát állította a 

hívek elé, hangsúlyozva, hogy 

Krisztus a megtestesüléssel és a 

megváltó halállal szerezte királyságát 

a világ üdvösségére. 
http://www.hittansuli.hu/dokumentumok/tanuloknak

/krisztus-kiraly-vasarnapja 

Sándor István felajánló imája (amit neveltjeivel minden nap elmondott) 
 

Uram Jézus ! 
Neked ajánlom fel a mai nap minden imádságát, munkáját,örömét, csalódását, 
szenvedését. 
Add meg nekem és minden munkás testvéremnek a kegyelmet,  
hogy úgy gondolkozzunk, mint te. 
Veled imádkozzunk, dolgozzunk és veled éljünk! 
Add hogy teljes szívünkből szeressünk téged, s mindenütt, minden erővel neked 
szolgáljunk ! 
Jöjjön el a te országod közénk, a gyárakba, a családokba. 
Ismerjenek és szeressenek téged mindenütt és mindenkor. 
Ments meg minket a bajtól és a bűntől! 
Legyen kegyelmed azokkal, akik veszélyben forognak. 
A munkában meghaltak békében nyugodjanak.  
 Ámen 
http://www.szaleziak.hu/sandoristvan/HU/component/k2/item/10-felajanlo-ima 

November 24-én, Krisztus Király 
vasárnapján Ferenc pápa hivatalosan 
lezárja a hit évét, amelyet még 

elődje, XVI. Benedek pápa hirdetett 
meg a II. Vatikáni Zsinat kezdetének 
50. évfordulója alkalmából. Az előző 
Szentatyát az a szándék vezérelte, 
hogy a keresztény hitre a hívők és 
nem hívők ne csupán szociális, 

kulturális vagy politikai szempontból 
tekintsenek, hanem valódi mélységét: 
mint Jézus Krisztus tanítását ismerjék 
fel. 
http://www.magyarkurir.hu/hirek/krisztus-

kiraly-vasarnapjan-veget-er-hit-eve 

Szombaton, 2013. nov. 30-án  

Csiszér László adventi 

koncertje és adventi 

gyertyagyújtás a 

székesegyházban  

10 órától! 
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