
„A legjobb tanács: tegyük a jót, amikor lehetséges és ne a világ, hanem Isten 
elismerését várjuk.” Don Bosco 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 

2014. január 5-én, IX. évfolyam, 1. szám (252) 

Karácsony utáni 2. vasárnap, Emília sz., Simon, Amáta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

I. 5-én,  

Karácsony utáni 2. 

vasárnap, Emília sz., 

Simon, Amáta  

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos templomban 

17:00 – esti szentmise:SÁNDOR VILMÁÉRT évf.én.m. 

Vízszentelés az esti szentmisén. 

I. 6-án, hétfőn,  
Vízkereszt – Úrjelenés, 

Háromkirályok 

Szentmisék: 

Mária Neve templ.: 10:00 és 17:00 

Domonkos templ.: 16:00 

I. 7-én, kedden,  Rajmund áldp., Lúcián 

I. 8-án, szerdán,  Szörény, Szeverin vt. 

I. 9-én, csütörtökön, Juliánusz vt., Alexia szerz. 

I. 10-án, pénteken,  Agaton pápa, Vilmos pk 

I. 11-én, szombaton, ÉGETŐ SÁNDORÉRT én.m. 

Tasziló szerz., Szalviusz pk. 

I. 12-én, Urunk 

megkeresztelkedése 

Ernő vt., Erneszta 

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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Magyar kommün u 56, tel.: 023/528442, e-mail: gabona.f@gmail.com 
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Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél 
volt, és Isten volt az Ige, ő volt 
kezdetben Istennél. Minden általa 
lett, nélküle semmi sem lett, ami lett. 
Benne az élet volt, s az élet volt az 
emberek világossága. A világosság 
világít a sötétségben, de a sötétség 
nem fogta fel. Föllépett egy ember, az 
Isten küldte, s János volt a neve. Azért 
jött, hogy tanúságot tegyen, 
tanúságot a világosságról, hogy 
mindenki higgyen általa. Nem ő volt a 
világosság, csak tanúságot kellett 
tennie a világosságról. (Az Ige) volt az 
igazi világosság, amely minden 
embert megvilágosít. A világba jött, a 
világban volt, általa lett a világ, 
mégsem ismerte föl a világ. A 
tulajdonába jött, de övéi nem 
fogadták be. Ám akik befogadták, 
azoknak hatalmat adott, hogy Isten 
gyermekei legyenek. Azoknak, akik 
hisznek nevében, akik nem a vérnek 
vagy a testnek a vágyából s nem is a 
férfi akaratából, hanem Istentől 
születtek. S az Ige testté lett, és 
közöttünk élt. Láttuk dicsőségét, az 
Atya Egyszülöttének dicsőségét, akit 
kegyelem és igazság tölt be. János 
tanúbizonyságot tett róla, amikor azt 
mondta: 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Emília, Simon, Amáta, Rajmund, Lúcián, Szörény, Szeverin,  

Juliánusz, Alexia, Agaton, Vilmos, Tasziló, Szalviusz, Ernő, Erneszta.               

                               Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Sir 24,1-4; 12-1; Szentlecke: Ef 1,3-6; 15-18; Evangélium: Jn 1,1-18 

1- 
 

„Ez az, akiről hirdettem: Aki nyomomba 
lép, nagyobb nálam, mert előbb volt, 
mint én.” Mindannyian az ő 
teljességéből részesültünk, kegyelmet 
kegyelemre halmozva. Mert a törvényt 
Mózes közvetítette, a kegyelem és az 
igazság azonban Jézus Krisztus által lett 
osztályrészünk. Istent nem látta soha 
senki, az Egyszülött Isten nyilatkoztatta 
ki, aki az Atya ölén van. (Jn 1,1-18) 

 

királyok (napkeleti bölcsek) látogatá- 

sának ünnepe. Később az ünnep 
elsődleges témája keleten Jézus 
keresztsége lett (erre emlékeztet a 

vízszentelés); nyugaton viszont a 
háromkirályok látogatása került  
 

Vízkereszt ünnepe kötelező 

ünnep 
 

Január 6-án a háromkirályok gyermek 
Jézusnál tett látogatását ünnepli a 
katolikus egyház, ekkor kerül sor a 

vízszentelés szertartására is: a pap 
megáldja a keresztvizet és a szentelt 
vizet. 
Az epifánia néven is ismert vízkereszt 
Jézus Krisztus megjelenésének 

ünnepe. A magyar vízkereszt 
elnevezés az ilyenkor hagyományosan 

végzett vízszentelésből eredeztethető. 

Vízkereszt napja a IV. század 

elején kezdett a keresztények 

körében terjedni mint Krisztus 

születésének, keresztségének, a  

kánai menyegzőnek és a három- 

 

 

„A világosság a világba jött, de övéi 
nem fogadták be. Aki viszont 
befogadta, annak hatalmat adott, hogy 
Isten fiává legyen. Akik hisznek 

Krisztusban, azok új életet kapnak 
Istentől. Nem származásuk alapján, 
nem is puszta tetteik révén, hanem 
Isten ajándékozó jósága folytán. 
Befogadni Krisztust azt jelenti, hogy 

hitünk a szeretet révén cselekvő erővé 
válik, a Szentlélek pedig újjáalkot 

minket, hogy valóban teljes 
értelemben Isten gyermekei legyünk.” 
Erdő Péter 
http://uj.katolikus.hu/cikk.php?h=1247 

előtérbe, mind-
amellett itt is 
megmaradt a 
vízszentelés 
szertartása. 
Budapest, 2014. 
január 2. 
MKPK 
Sajtószolgálat 
http://www.magyarku
rir.hu 

/hirek/vizkereszt- 

unnepe-kotelezo-
unnep 
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