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

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
2013. december 1-én, VIII. évfolyam, 46. szám (247) 

Ádvent 1. vasárnapja, Blanka hitvalló királynő 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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. 

XII. 2-án, hétfőn,  A megyugorjei Szüzanya tiszt. papi és szerz. hivatásokért csm. 

Aranka sz., Aurélia, Melinda 

XII. 3-án, kedden,  Xavéri Ferenc szerz. pap 

XII. 4-én, szerdán,  Rajber János, Tóth Mihály és Tóth Margitért, énm. 

Damaszk. Jánosp., Borbála vt. 

XII. 5-én, csütörtökön, Szabbas apát, Csaba vezér 

XII. 6-án, pénteken,  Jézus szt szive tiszteletére, énm. 

Miklós pk., Leontína, Csinszka 

XII. 7-én, szombaton, Élő és elhunyt RFT társulat tagokért, csm. Szüz Anya tiszt. 

Ambrus pk. egyhtan., Ambrózia 

XII. 8-án,  

Ádvent 2. vasárnapja 

Szűz Mária Szeplőtelen 

fogantatása 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – Fürtön Katalinért énm. 

17:00 – Keszter Jozsefért, csm. 
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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. 

Mert mint Noé napjai, olyan lesz az 

Emberfiának eljövetele is. Mert 

amint a vízözön előtti napokban csak 

ettek és ittak, nősültek és férjhez 

mentek, egészen addig a napig, 

amelyen Noé bement a bárkába [Ter 

7,7], és nem is gondoltak rá, amíg el 

nem jött a vízözön és el nem ragadta 

mindnyájukat: így lesz az Emberfia 

eljövetele is. Ha akkor ketten a 

szántóföldön lesznek, az egyiket 

fölveszik, a másikat otthagyják. S ha 

két asszony őröl malommal, az 

egyiket fölveszik, a másikat 

otthagyják. Legyetek tehát éberek, 

mert nem tudjátok, mely napon jön 

el Uratok. Azt pedig értsétek meg, 

hogy ha tudná a házigazda, melyik 

őrváltáskor jön a tolvaj, ébren volna 

és nem engedné betörni a házába. 

Legyetek tehát készen ti is, mert 

amelyik órában nem gondoljátok, 

eljön az Emberfia. Mt 24,37-44 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Aranka, Aurélia, Melinda, Ferenc, János, Borbála,  

Szabbas, Csaba, Miklós, Leontyna, Csinszka, Ambrus,  

Ambrózia.                   Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Iz 2,1-5; Zoltár: Zs121; Szentlecke: Róm 13,11-14; Evangélium: Mt 24,37-44 
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Az egyházi év kezdetén mindig 
csodálatosan szép és ösztönző a 
gyertyagyújtás szertartása. Maga a 
koszorú is figyelmeztető számunkra. A 
koszorú befejezett kör, és jelzi, hogy az 
üdvösségünk története is befejezett 
tény. Isten örök szeretetében meghívott 
minket a természetfölötti életre, és 
megnyitotta országát nekünk. Befejezett 
tény már a sátán bukása, és az üdvösség 
ajándéka. 
De Aki megteremtett minket, szabad 
akaratú lényekké teremtett, és azt 
akarta, hogy szabad akarati 
döntésünkkel magunk is akarjuk az 
üdvösséget. Azért küldte el szent Fiát, 
hogy tanítson minket, és megmutassa az 
utat a mennyek Országa felé. 
Most tehát az adventi koszorú első 
gyertyáját meggyújtjuk mint a 
megemlékezés gyertyáját, hogy fényénél 
visszaemlékezzünk az emberiség 
történetére, és tanuljunk belőle. Az 
ember magára maradva csak a bűnnel 
tudja eljegyezni életét. Isten 
kegyelmével azonban a bűnből is fel tud 
emelkedni, és Krisztushoz kapcsolódva 
Isten akarata szerint tud élni. 
Sőt, éppen az Isten akaratának a 
sóvárgása képesíti az embert arra, hogy 
szolgálatot vállaljon, és küldetésben 
járjon az emberek között. 

forrás: Hankovszky Miklós 

http://www.plebania.net/dolgozoszoba/?op=gondolat

ok&csop1=v 

 

Sándor István halotti levele (5. rész) 
 

Kedves Rendtársaim! 
Fájdalmas, de egyszersmind dicsőségtől eltelt szívvel tudatom, hogy örökfogadalmas 
rendtársunk, Sándor István szalézi kisegítő testvér hősies halált halt Budapesten, 1953. 
június 8-án, 39 éves korában és szerzetesi életének 13. esztendejében. A Jóisten kegyes 
és jámbor szülők, Sándor István és Fekete Mária hajlékába adta ajándékul ezt az új 
Tarzíciuszt, 1914. november 26-án, a Váci Egyházmegyéhez tartozó Szolnok városában, 
Magyarországon. Az édesapa kazánkovács volt a Magyar Állami Vasutak szolnoki 
műhelyében. Azon vasúti munkások közé tartozott, akik becsületes munkával és férfias 
vallásossággal ragaszkodtak a hitükhöz és hazájukhoz. Édesanyja példás asszony volt, 
gazdag vallási, erkölcsi és házi erényekben. Vezette a háztartást és gondozta három 
gyermeküket, Istvánt, Jánost és Lászlót. 

Ádám László tartományfőnök 
http://www.szaleziak.hu/sandoristvan/HU/component/k2/item/22-sandor-istvan-halotti-levele 

Ádventi ORATÓRIUM! 
Minden szombaton 10 órától! 

 

December 8-án délután 14:00 érkezik hozzánk a Mikulás.  

Egy csomag 200 dinár. 
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