
„Az igazi vallás nem a szavakban 
áll, tenni is kell valamit.” 

 Don Bosco 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
2014. március 30-án, IX. évfolyam, 13. szám (264) 

Nagyböjt 4. vasárnapja, Amadé herceg, Zalán 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

III. 30-án,  

Nagyböjt 4. vasárnapja 

Amadé herceg, Zalán 

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 

III. 31-én, hétfőn,  
 

Kornélia vt. Sz., Benő 

IV. 01-én, kedden,  KOLLÁR RÓBERTÉRT én.m. 

Húgó vt. pk., Agád, Agapion 

IV. 02-án, szerdán,  Paolai Ferenc rem., Áron 

IV. 03-án, csütörtökön, SZIVERI MIHÁLYÉRT én.m. 

Richárd pk, Buda, Hóvirág 

IV. 04-én, pénteken,  

 

KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG (17:45) 

JÉZUS SZENT SZÍVE TISZTELETÉRE én.m. 

Sevillai Izidór pk. egyhtan. 

IV. 05-én, szombaton, SZŰZ MÁRIA SZENT SZÍVE TISZTELETÉRE én.m. 

Ferreri Vince p., Teodóra 

IV. 06-án,  

Nagyböjt 5. vasárnapja 
Szer. Taksony vt., Celesztin 

pp. 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t.: FERDINÁNDI 

LÁSZLÓÉRT, ILONÁÉRT és RÓBERTÉRT én.m. 

18:30 – esti szentmise: JUHÁSZ CSABÁÉRT 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. 

Amikor továbbment, látott egy vakon 
született embert. Tanítványai 
megkérdezték őt: ,,Mester, ki vétkezett, ő 
vagy a szülei, hogy vakon született?'' 
Jézus azt felelte: ,,Sem ő nem vétkezett, 
sem a szülei, hanem Isten tetteinek kell 
megnyilvánulniuk benne. Nekünk annak 
tetteit kell cselekednünk, aki engem 
küldött, míg nappal van. Eljön az éjszaka, 
amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a 
világban vagyok, világossága vagyok a 
világnak.'' Miután ezeket mondta, földre 
köpött, sarat csinált a nyálból, a sarat a 
vak szemére kente, és azt mondta neki: 
,,Eredj, mosakodj meg a Síloe tavában!'' Ez 
küldöttet jelent. Elment tehát, 
megmosdott, és ép szemmel tért vissza. 
Ezért a szomszédok és akik azelőtt látták 
őt mint koldust, azt kérdezték: ,,Nem ő az, 
aki itt ült és koldult?'' Egyesek azt 
mondták: ,,Ő az.'' Mások így szóltak: 
,,Nem, csak hasonlít rá.'' Ő azonban 
kijelentette: ,,Én vagyok az.'' Erre 
megkérdezték tőle: ,,Hogyan nyíltak meg 
a szemeid?'' Azt felelte: ,,Az az ember, akit 
Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a 
szemeimet, és azt mondta nekem: ,,Menj a 
Síloe tavához, és mosakodj meg.'' 
Elmentem tehát, megmosdottam, és 
látok.'' Azok megkérdezték tőle: ,,Hol van 
ő?'' Ő azt felelte: ,,Nem tudom.'' Ekkor 
elvitték a farizeusokhoz azt, aki előbb vak 
volt. Azon a napon pedig, amikor Jézus a 
sarat csinálta és megnyitotta szemeit, 
szombat volt. Ismét megkérdezték tehát 
tőle a farizeusok is, hogy hogyan nyerte 
vissza a szemevilágát. Ő azt felelte: ,,Sarat 
tett a szemeimre, megmosdottam, és 
látok.(…)'' (Jn 9,1-41) 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Kornélia, Benő, Húgó, Agád, Agapion, Ferenc, Áron, Richárd, Buda, 

Hóvirág, Izidór, Vince, Teodóra, Taksony, Celesztin. 

Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: 1Sám 16,1b.6-7.10-13a; Zsoltár: 22; Szentlecke: Ef 5,8-14; Evangélium: Jn 1,9-41 
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Milyen nehéz, amikor valami 

elhomályosítja látásunkat, ha nem látunk 

tisztán, mert bepárásodik a szemüveg 

vagy az ablak. Ilyenkor szeretnénk 

letörölni a párát, megtörölni szemünket, 

hogy újra tisztán lássunk. 

    A léleknek is elhomályosulhat a látása, 

amikor bűneink párája, köde ereszkedik 

rá. Egészen meg is vakulhat, ha nem 

tisztítjuk rendszeresen. 

    Jézus nekünk is felkínálja a 

megtisztulás, a tisztán látás lehetőségét. A 

bűnbánat fürdőjében tisztíthatjuk meg 

lelkünk szemét. Ha megtisztítjuk 

lelkünkben a kegyelem forrását, ha bőven 

fakad bennünk az élet vize, akkor tisztává 

teszi látásunkat, és biztosan haladhatunk 

utunkon. 

    A váratlan gyógyulás zavart okoz a 

farizeusok magabiztosságában. 

Megtérésem, megtisztulásom kiválthatja 

környezetem ellenérzését. De Jézus 

találkozni akar velem, velem fog járni, 

megerősít, hogy hitemről, Isten iránti 

szeretetemről mindig tanúságot tehessek. 

Nagyböjt időszakában vállaljam fel bátran 
a bűnbánatot, akkor is, ha nem mindenki 

értékeli ezt. Hiszen Isten a belsőt nézi és 

nem a külsőt. Nem az emberek tetszése, 

elfogadása a fontos, hanem hogy Isten 

előtt kedves legyek. 
            Fülöp Ákos plébános 
http://www.plebania.net/dolgozoszoba/?op=viewgondo

lat&id=78 

JEGYES OKTATÁS 

Vasárnap (márc. 30.) kezdődik a 

jegyes oktatás az esti szentmisével. 

MEDJUGORJEI ZARÁNDOKLAT 
2014. április 20-23 között. 

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

(Reggeli és vacsora +7 euro.) 

 
Hálás köszönet mindazoknak, akik 

szombaton részt vettek a templom 

körüli munkálatokban!  
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