
„Gondold meg, hogy csak a jótett tesz boldoggá.” 
Don Bosco 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 

2013. december 15-én, VIII. évfolyam, 48. szám (249) 

Ádvent 3. vasárnapja, Valér pk., Detre, Ders 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

XII. 15-én,  

Ádvent 3. vasárnapja 

Valér pk., Detre, Ders 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos templomban 

17:00 – esti szentmise:TÁPAI JÁNOSÉRT én.m. 

XII. 16-án, hétfőn,  Etelka hitv. özv., Adelaida 

XII. 17-én, kedden,  Lázár, az Úr barátja, Olimpia 

XII. 18-án, szerdán,  JARAMÁZOVITY VIKTÓRIÁÉRT ÉS AZ ÖSSZES 

ELHUNYT PIRI CSALÁD TAGJAIÉRT cs.m. 

Gracián pk, Graciella 

XII. 19-én, csütörtökön, Anasztáz pk, V. Orbán pápa 

XII. 20-án, pénteken,  Teofil vt. katona, Baján 

XII. 21-én, szombaton, Kaníziusz Péter p. egyhtan. 

XII. 22-én,  

Ádvent 4. vasárnapja 

Zénó vt., Flavián vt., 

Xavéria 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos templomban 

17:00 – esti szentmise 
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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. 

Amikor János a börtönben Krisztus 

tetteiről hallott, elküldte hozzá 

tanítványait és megkérdezte tőle: ,,Te 

vagy-e az Eljövendő, vagy mást 

várjunk?' Jézus ezt válaszolta nekik: 

,,Menjetek, vigyétek hírül Jánosnak, 

amit hallotok és láttok: A vakok 

látnak, a sánták járnak, a leprások 

megtisztulnak, a süketek hallanak, a 

halottak föltámadnak, a szegényeknek 

pedig hirdetik az evangéliumot [Iz 

26,19; 29,18; 35,5-6; 61,1]. Boldog, 

aki nem botránkozik meg bennem.' 

Amikor azok elmentek, Jézus így 

kezdett beszélni Jánosról a tömegnek: 

,,Miért mentetek ki, mit akartatok látni 

a pusztában? Széltől lengetett nádat? 

Vagy mit akartatok látni, amikor 

kimentetek? Finom ruhákba öltözött 

embert? Íme, akik finom ruhákat 

hordanak, a királyok házaiban laknak. 

Vagy mit akartatok látni, amikor 

kimentetek? Prófétát? Igen, mondom 

nektek: prófétánál is nagyobbat. Ő az, 

akiről írva van: ,,Íme, elküldöm 

küldöttemet színed előtt, aki elkészíti 

előtted utadat'' [Kiv 23,20; Mal 3,1]. 

Bizony, mondom nektek: asszonyok 

szülöttei között nem támadt nagyobb 

Keresztelő Jánosnál. De aki a 

legkisebb a mennyek országában, az 

nagyobb őnála. (Mt 11,2-11) 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Etelka, Adelaida, Lázár, Olimpia, Gracián, Graciella, Anasztáz,  

Orbán, Teofil,  Baján, Péter, Zénó, Flavián,  Xavéria.               

                                                 Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Iz 35,1-6a.10; Zoltár: Zs 145; Szentlecke: Jak 5,7-10; Evangélium: Mt 11, 2-11 
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A találkozás közelsége azzal, akire 
várakozunk örömmel tölt el. Már csak egy 
adventi vasárnap választ el Karácsonytól, az 
Egyház örömre szolit fel. A mai vasárnap az 
öröm vasárnapja nevet kapta. Az 
olvasmányok örömre szólítanak fel, 
segítenek, hogy rátaláljunk erre a tartalmas 
örömre. 
Vajon, hogyha ha ma élne Keresztelő János, 
és tanácsot kérnénk tőle, nekünk mit 
mondana? Gondolom tömören így 
fogalmazhatnánk meg: életállapotunknak 
megfelelően, éljünk Istenek tetsző életet. 
Hogyha módomban áll, segítsem a 
nálamnál szegényebbeket. Hogyha azt 
tapasztalom, hogy túlzottan nagy bennem 
az önszeretet, hogyha hajlamos vagyok 
arra, hogy önmagamat másoknál többre 
tartsam, próbáljam meg az ellenkezőjét: az 
önzetlenséget, az alázatos magatartást. Úgy 
ahogyan szent Pál mondja: „emberszerető 
jóságotokat ismerje meg mindenki.” 
http://frh.theol.u-szeged.hu/mihaly/3c.htm 

 

Gaudete! Örvendezzünk, mert van, Aki 
mindennél jobban szeret minket. 
Gaudete! Mert Őérte harcolhatunk! 
Legyen bár a szívünk fájó, az asztalunk 
üres, tudjuk, van, Aki látja ezt és aki 
segít! Gaudete! Mert bár lelkünkön át 
fúj a szél, mi akkor is forgatjuk a 
kardot! Gaudete! Mert nem azért 
jöttünk e világra, hogy minden nap az 
örömökben és elragadtatásokban 
lubickoljunk, hanem hogy szeressük 
Urunkat, Istenünket teljes szívünkből, 
teljes lelkünkből és teljes elménkből és 
minden erőnkből! 
http://www.old.szentkoronaradio.com/hit-
vallas/2010_12_12_gaudete-gaudete-advent-3-

vasarnapja 

Igazi ünnep legyen a KARÁCSONY! 
 

Tegyük ünnepé a Karácsonyt a 
szegény sorsú családok számára is. 
Erre a célra egy jótékonysági persely 

van elhelyezve a templom bejáratánál. 
Aki teheti, adakozzon, szerezzen 

örömet másoknak is. 
 

December 21-én és 22-én  
MUZSLYAI KARÁCSONY  

névvel  
JÓTÉKONYSÁGI NAPOK  

lesznek a templom udvarán. Az 
összes bevételt a szegény sorsú 

családok támogatására fogjuk 
fordítani, akiknek nincs karácsonyuk. 
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