
Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása 

A hagyományos katolikus hit szerint 

Mária, Jézus anyja különleges 

kegyelem által soha nem követett el 

bűnt, mivel Isten eleve megóvta őt az 
áteredő bűn hatásától. Ezt a tökéletes 

védettséget nevezzük szeplőtelen 

fogantatásnak. E megfogalmazás 

negatív jellege mellett az egyház 

valami fontosat, nevezetesen Mária 

különleges szentségét akarta 
kifejezni. Életének első pillanatától 

kezdve a szentség különleges 

ragyogása gazdagította Máriát - 

nyilatkozta róla a II. vatikáni zsinat 

(Lumen gentium 56). A keletiek a 
"panagia" görög szót használják 

Máriával kapcsolatban, mely az 

egészen szent életre utal. Ez a hit az 

egyházban egy nagyon ősi hagyomá- 

 

„Legyetek határozottak a jó elérésében és a rossz megakadályozásában, 
 de mindig kedvesen és okosan.” Don Bosco 

A múlt és a jövő tengelyében áll 
Keresztelő János, akiről advent 2. 
vasárnapján az evangéliumban olvasunk. 
János egyrészt visszatekint a múltba, 
másrészt előrenéz a jövőbe. Visszatekint 
a régi időkre, felidézi a régmúlt idők 
prófétai jövendöléseit, elgondolkozik 
Istennek a múltban tett ígéretéről a 
Messiás jövetelével kapcsolatban. János 
megtérést hirdet és a bűnbánat 
keresztségében részesíti a hozzá 
érkezőket. A bűnbánat mindig 
önmagunkkal és múltunkkal való 
szembenézésből fakad. Ugyanakkor a 
Keresztelő a jövő felé néz és a jövő felé 
irányítja a figyelmet. A hamarosan 
érkező Jézusra, a Megváltóra figyel, 
akiben beteljesednek a múltban tett 
ígéretek. A Szentlélekkel keresztelő 
Jézusról beszél, s ezzel ő is egy jövőre 
vonatkozó ígéretet fogalmaz meg. Isten 
Lelke ugyanis mindig  
a jövő felé fordít  
minket, a ránk  
váró feladatokra,  
küldetésre irányítja  
gondolatainkat.  
© Horváth István Sándor 
http://www.evangelium365.hu/ 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
2014. december 07-én, IX. évfolyam, 49. szám (300) 

 Úrjövet 2. vasárnapja, Ambrus pk. egyhtan., Ambrózia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

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 

XII. 8-án, hétfőn,  

Szűz Mária Szeplőtelen 

Fogantatása 
A szentmise imaóra a 

Békekirálynő tiszteletére. 

Medjugorjei Szűz Mária tiszteletére, papi és 

szerzetei hivatásokért cs.m. 

Szentmisék: Mária Neve templ.: 10:00 és 17:00 

                    Dononkos Szávió temp.: 11:00 

XII. 9-én, kedden, Varga és Pakai család elhunyt tagjaiért, cs. m. 

Valéria vt., Fourier Péter p. 

XII. 10-én, szerdán,  Milthiád pp., Judit, Loretta 

XII. 11-én, csütörtökön,  
A szentmise után szentségimádás . 

 

I.Damazusz pp, Szabin 

XII. 12-én, pénteken,  Chantal J. Franciska szerz. 

XII. 13-án, szombaton,  Lúcia vt. sz., Otília, Elza sz.  

XII. 14-én,  
Ádvent 3. vasárnapja 

Keresztes János áldp. 

egyhtan. 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t 

17:00 – esti szentmise: Tápai Jánosért 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: Kalapis Stojan SDB, szerkesztő: dipl. ing. Gabona Ferenc. 

Jézus Krisztus, Isten Fia 
evangéliumának kezdete. Amint 
meg van írva Izajás prófétánál: 
,,Íme, elküldöm küldöttemet 
színed előtt, aki elkészíti utadat 
[Mal 3,1; Kiv 23,20]; a pusztában 
kiáltónak szava: ,,Készítsétek az Úr 
útját, tegyétek egyenessé 
ösvényeit'''' [Iz 40,3], János 
megjelent a pusztában: keresztelt 
és hirdette a bűnbánat 
keresztségét a bűnök bocsánatára. 
Kiment hozzá Júdea egész vidéke 
és a jeruzsálemiek mindnyájan. 
Megkeresztelte őket a Jordán 
folyóban, miután megvallották 
bűneiket. János öltözete 
teveszőrből volt, és bőröv a 
csípője körül, sáskákat és 
vadmézet evett. Így prédikált: 
,,Utánam jön, aki erősebb nálam, 
akinek nem vagyok méltó 
leborulva megoldani a saruja 
szíját. Én vízzel kereszteltelek 
titeket, ő pedig Szentlélekkel fog 
benneteket megkeresztelni.''  
Mk 1,1-8 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  
Mária, Valária, Péter, Milthiád, Judit, Loretta, Damazusz, Szabin, Franciska, 

Lúcia, Otília, Elza, János.              Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Iz 40,1-5.9-11; Zsoltár: Zsolt 84; Szentlecke: 2Pét 3,8-14; Evangélium: Mk 1,1-8 
1- 

 

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! 

Elhunyt a múlt héten: Varga Mátyás.  

Imádkozzunk elhunyt testvérünk  
lelke üdvéért! 

nyon alapszik, mely valójában a 

Szentírásra támaszkodik, ahol Gábor 

angyal így köszönti Máriát: "Üdvöz légy, 

kegyelemmel teljes!" (Lk 1,28). 
http://www.magyaralmas.hu/napok/szeplot

elenfogantatas 
Ma érkezik 

templomunkba 

a Mikulás 

(Szent Miklós 

püspök).  

Aki rendelt 
csomagot, az 

délután 2 

órakor jöjjön a 

templomba. 
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