
„Jézus arra tanít, hogy jóakaratunkat minden emberre ki kell terjeszteni, 
még ellenségeinkre is, mert az ő vallásának és eljövetelének a célja a 

szeretet.” Don Bosco 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
2014. március 16-án, IX. évfolyam, 11. szám (262) 

Nagyböjt 2. vasárnapja, Vidor vt. pk., Herbert pk. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

III. 16-án,  

Nagyböjt 2. vasárnapja 
Vidor vt. pk., Herbert pk. 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 –szentmise a Domonkos t 

17:00 – esti szentmise 

III. 17-én, hétfőn,  
 

KÓNYA ANNÁÉRT cs.m. 

Patrik ír pk., Patrícia, Gertrúd 

III. 18-án, kedden,  Jeruzs. Cirill pk., Sándor vt. pk. 

III. 19-én, szerdán,  SZENT JÓZSEF TISZTELETÉRE én.m. 

József, Szűz Mária jegyese 

III. 20-án, csütörtökön, NAGY ALEKSZANDARÉRT én.m. 

Klaudia vt., Csáki Mór 

III. 21-én, pénteken,  

 

Szávió: SZENT JÓZSEF TISZTELETÉRE A 

CSALÁDOKÉRT cs.m. 

KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG (16:15) 

Flüei Miklós rem., Benedek szerz. 

III. 22-én, szombaton, Svéd Katalin sz., Lea sz. 

III. 23-án,  

Nagyböjt 3. vasárnapja 
Ottó rem., Emőke, 

Pelágia 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 –szentmise a Domonkos t 

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. 

Hat nap múlva Jézus maga mellé 
vette Pétert, Jakabot és Jánost, a 
testvérét, és fölvitte őket külön egy 
magas hegyre, és színében 
elváltozott előttük. Ragyogott az 
arca, mint a nap, a ruhái pedig 
fehérek lettek, mint a napsugár. És 
íme, megjelent nekik Mózes és Illés, 
s beszélgettek vele. Péter ekkor azt 
mondta Jézusnak: ,,Uram, jó nekünk 
itt lenni! Ha akarod, csinálok itt 
három sátrat, neked egyet, 
Mózesnek egyet és Illésnek egyet.'' 
Amíg beszélt, íme, fényes felhő 
árnyékolta be őket, s íme, a felhőből 
egy hang szólt: ,,Ez az én szeretett 
Fiam, akiben kedvem telik, őt 
hallgassátok'' [Iz 42,1; MTörv 
18,15]. Ennek hallatán a 
tanítványok arcra borultak és igen 
megijedtek. Jézus odament, 
megérintette őket és azt mondta: 
,,Keljetek föl, és ne féljetek!'' Amikor 
fölemelték a szemüket, senkit sem 
láttak, csak Jézust egymagát. Amint 
lejöttek a hegyről, Jézus 
megparancsolta nekik: ,,Senkinek se 
beszéljetek a látomásról, amíg az 
Emberfia a halottak közül föl nem 
támad.'' (Mt 17,1-9) 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Patrik, Patrícia, Gertrúd, Cirill, Sándor, József, Klaudia, Mór, Miklós,  

Benedek, Katalin, Lea, Ottó, Emőke, Pelágia. 

Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Ter 12,1-4a; Zsoltár: 32; Szentlecke: 2Tim 1,8b-10; Evangélium: Mt 17,1-9 
1- 

 

A Jézus személyében elérkezett Isteni 

jelenlét betetőzi és beteljesíti az 

ószövetségi kinyilatkoztatást. Ezért áll 

Jézus két oldalán Mózes és Illés, hiszen 

a törvény és a próféták is róla 

tanúskodnak. Jézus szenvedése és halála 

tehát, amire a tanítványoknak lélekben 

fel kellett készülniük, benne áll Isten 

üdvözítő tervében. Minden látszólagos 

kudarc ellenére Isten akarata teljesül. Az 

Ószövetség nagyjainak megjelenése 

megmutatja a tanítványoknak, hogy 

Jézus úr a halálon is, ha egyszer Mózes 

és Illés jönnek el, hogy tanúskodjanak 

mellette. Szent Jeromos szerint ezzel 

Jézus megválaszolt a farizeusoknak is, 

akik jelet kértek tőle az égből vagy az 

alvilágból. Tertullianus (Adversus 

Praxeam) szerint ezzel a jelenéssel 

beteljesedett az az Isteni ígéret, 

amelyről a Számok könyvében olvasunk 

(Szám 12, 8): Isten azt mondja 

Mózesről: ”Ő mindenütt otthonos 

házamban. Vele szemtől szembe 

beszélek”. 

Erdő Péter 
bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek 

 

forrás: http://www.esztergomi-

ersekseg.hu/?fm=4&am=23&op=beszedkiir

&id=251 

Gyökössy Endre: Hogyan böjtöljünk ebben 

a modern világban? 
Böjt alatt mi rendszerint az étel–ital 

megvonását értjük. Szájunk megregulázását. 

Valóban. Jézus korában, sőt vagy másfélezer 

éven keresztül különös szükség is volt erre, 

mert gyakran a gyomor bűnei, az étel–falak 

zárták el tőlünk Isten halk és szelíd szavát.  

Úgy érzem, manapság sokkal inkább a 

szemünket és a fülünket kell megböjtöltetni, 

hogy Isten halk és szelíd hangját 

meghalljuk, amely felülről és mégis belülről 

akar hozzánk szólni. Mi a feladat, a 

„leckénk” a halk és szelíd szó meghallása 

érdekében? Mondjuk egy héten legalább egy 

nap ne nyissuk ki a rádiót, televíziót, ne 

olvassuk el az újságok szomorú, riasztó, 

MEDJUGORJEI ZARÁNDOKLAT 
2014. április 20-23 között. 

Indulás: Húsvét vas. este. 
Ára: 3500 din és 20 euro. 

(Reggeli és vacsora +7 euro.) 

 

keserves, rossz híreit – az anti– 

evangéliumot, az ellenörömhírt–, amelyek 

bajokról, háborúkról, gyilkosságokról, 

sikkasztásokról, gazdasági és hatalmi 

küzdelmekről szólnak; ehelyett 

csöndesedjünk el. Ha tehetjük egy 

időszakra a telefont is kapcsoljuk ki, hogy 

teljesen át tudjuk adni magunkat Istennek. 
 

http://www.hittansuli.hu/dokumentumok/tanulo
knak/nagybojti-keszulet 
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