
„Tekints minden napot életed utolsó napjának.”  
Don Bosco 

„(…) az adventi készület kezdetén 
gondoljunk arra, hogy hová kell 
elindulnunk és megérkeznünk, kivel 
találkozhatunk és milyen öröm vár majd 
minket karácsony ünnepén. Emellett 
gondoljunk most arra, hogy egy angyal, 
akit Isten küld, hozzánk lép, megérint 
minket, üzenetet hoz. Egy angyal fel 
akar ébreszteni, útnak szeretne indítani 
minket. Ne villámcsapásszerű 
ébresztésre gondoljunk, hanem csak egy 
gyengéd érintésre. Nem kell 
kapkodnunk, nem kell sietnünk, minket 
most nem üldöznek, nem kell 
menekülnünk. Van még időnk, a 
figyelmeztetést időben kaptuk. 
Ébredjünk, itt az ideje a készülődésnek, 
induljunk!Az evangéliumban éjszakai 
virrasztásról, éberségről, készületről, 
várakozásról olvasunk. 
Az adventi koszorún a négy közül egy 
gyertyát gyújtunk meg a mai 
vasárnapon. Legyen ez az első az indulás 
gyertyája! Gondolj arra, hogy egy angyal 
megérintett! Kelj fel és indulj! 
© Horváth István Sándor 
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A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
2014. november 30-án, IX. évfolyam, 48. szám (299) 

 Úrjövet 1. vasárnapja, András apostol, Andrea 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

XI. 30-án,  

Ádvent 1. vasárnapja 

András ap., Andrea 

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 cs.m. 

XII. 1-én, hétfőn,  
A szentmise imaóra a 

Békekirálynő tiszteletére. 

Farkas Etelért cs.m. 

Blanka hitvalló királynő 

XII. 2-án, kedden, Aranka sz., Aurélia, Melinda 

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

XII. 4-én, csütörtökön,  
A szentmise után szentségimádás . 

 

Damaszk. János p., Borbála vt. 

XII. 5-én, pénteken,  Jézus Szíve tiszteletére, én.m. 

Szabbas apát, Csaba vezér 

XII. 6-án, szombaton,  Szűz Mária Szíve tiszteletére, meg az élő és elhunyt 

RFT én.m. 

Miklós pk, Leontína, Csinszka  

XII. 7-én,  

Ádvent 2. vasárnapja 

Ambrus pk. egyhtan., 

Ambrózia 

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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Vigyázzatok tehát, legyetek 
éberek és imádkozzatok, mert 
nem tudjátok, mikor jön el az az 
idő! Mint az ember, aki idegenbe 
készült: mikor elhagyta házát, 
hatalmat adott szolgáinak, 
mindenkinek a maga dolgában, 
az ajtónállónak pedig 
megparancsolta, hogy ébren 
legyen. Legyetek tehát éberek; 
nem tudjátok ugyanis, mikor jön 
el a ház ura, este-e vagy éjfélkor, 
kakasszókor vagy reggel; hogy 
amikor váratlanul eljön, alva ne 
találjon benneteket. S amit 
nektek mondok, azt 
mindenkinek mondom: Legyetek 
éberek!'' Mk 13,33-37 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  
Blanka, Aranka, Aurélia, Melinda, Ferenc, János, Borbála, Szabbas, Csaba, 

Miklós, Leontina, Csinszka, Ambrus, Ambrózia.  Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Iz 63,16b-17.19b, 64,2b-7; Zsoltár: Zsolt 79; Szentlecke: 1Kor 1,3-9; Evangélium: Mk 13,33-37 
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Előkészületek a MISSZIÓS NAPOKRA, 2015-ben: 
1.Don Bosco születésének 200.-ik évfordulóját ünnepeljük. 

2.A szalézi atyák 50 éve tevékenykednek Muzslyán. 

Imáinkba és a Szűzanya oltalmába foglaljuk lelki felkészülésünket! 

Advent a várakozás, a készülődés 
ideje. Manapság nem könnyű a 
dolgunk. Egyrészt rohanó világunkban 
nehéz megállni, elcsendesedni. 
Másrészt a minket körülvevő világ már 
szinte karácsonyt ünnepel az üzletek 
díszítésében, a felhangzó zenékben. 
Ezért is fontos az evangélium szava: az 
idegenbe induló gazda mindenkinek 
kijelöli feladatát.  
Mit jelent a felkészülés számomra? 
Elsősorban talán tudatosságot. Tudom, 
mikor minek van itt az ideje. Tudom, 
mit kell előkészítenem, mit kell 

magamban rendbe tennem. Tudom, mi 

a feladatom, miben számítanak rám. 

Elhunytak múlt héten: Farkas Etel, Torma István  

Imádkozzunk elhunytaink lelke üdvéért! 

A felkészülés készenlétet, készséget is 
jelent. Készen vagyok indulni, 
megtenni, elvégezni. A készenlét a 
vágyamat is ébreszti. De jó lenne már 
ott lenni, indulni! De jó lenne, ha már 
megérkeznél! Megerősítem, hogy fontos 
számomra a másik ember, fontos 
számomra az ünnep.  
Elkezdődött az advent. Készítsük el a 
tervet, mikor mit fogunk megtenni, 
kire, mire fogunk jobban figyelni, 
hogyan várjuk Urunk születését!  

                        Fülöp Ákos plébános 
http://www.plebania.net/dolgozoszoba/?o
p=viewgondolat&id=4&PHPSESSID=e0kj27r
asto72m3kicf4cb4np4 
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