
 
 
 

 

 

„Áldott szent karácsonyt és boldog újévet kívánunk!” 
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A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
2014. december 21-én, VII. évfolyam, 51-52. szám (302-303) 

Ádvent 4. vasárnapja, Zénó vt., Flavián vt., Xavéria 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. 22-én, hétfőn 

Mise után imaóra. 

Égető Sándorért én.m. 

Zénó vt, Flávián vt., Xavéria 

XII. 23-án, kedden,  

 
Szent család tiszteletére én.m 

Kenty János p., Viktória vt 

XII. 24-én, szerdán, 

KARÁCSONY 

VIGILIÁJA, 

Ádám és Éva ősszülők  

19:30 Karácsonyi énekek, betlehemes játék 

Szentmisék: 

20.00 h és 24.00 h A MÁRIA NEVE TEMPLOMBAN 

20:00 h (szlovén) 22.00 h  A DOMONKOS TEMPLOMBAN  

XII. 25-én, csütörtökön, 

KARÁCSONY,  

a Megváltó születése, 
mise után szentségimádás 

08:30 – a hívekért   

10:00 – Ünnepi szentmise 

11.00 – Domonkos templom  

17:00 – esti szentmise 

XII. 26-án, pénteken, 

István első vértanú 

10.00 h és 17.00 h A MÁRIA NEVE TEMPLOMBAN:  
Zombori Péterért cs.m. 
11.00 h  A DOMONKOS TEMPLOMBAN  

XII. 27-én, szombaton,  

 

Huszár Csiszár Valériáért cs. m.  

János apostol és evangélista 

XII. 28-án, vasárnap,  

SZENT CSALÁD 

VASÁRNAPJA, 
Aprószentek, Kamilla, Teofila 

08:30 – a hívekért   

10:00 – a  családok, gyerekek, ifjúság miséje 

11.00 – Domonkos templom  

17:00 – esti szentmise: Szőke Ritáért én.m. 

XII. 29-én, hétfőn 

Mise után imaóra. 

Becket Tamás vt. pk., Dávid kir. 

XII. 30-án, kedden,         

Melánis özv., Hunor, Hermina 

XII. 31-én, szerdán,       HÁLAADÓ SZENTMISE 

 I. Szilveszter pp., Donáta  

I. 1-én, csütörtökön,      

Mária, Isten anyja,  

Újév napja, Fruzsina, Álmos 

10.00 h és 17.00 h A MÁRIA NEVE TEMPLOMBAN 

11.00 h  A DOMONKOS TEMPLOMBAN 

 

I. 2-án, pénteken, Zombori Péterért cs.m.  

Nagy Vazul, Nazianzi Gergely 

I. 3-án, szombaton, Huszár Csiszár Valériaért cs. m. 

Gyöngyvér, Genovéva sz. 

I. 4-én, vasárnap,  

Karácsony utáni. 2. vas. 

Angéla özv., Titusz, 

Leóna 

08:30 – a hívekért   

10:00 – a családok, gyerekek, ifjúság miséje 

11.00 – Domonkos templom 

17:00 –  esti szentmise     

Isten pedig a hatodik hónapban elküldte 
Gábriel angyalt Galilea városába, 
amelynek Názáret a neve, egy szűzhöz, 
aki el volt jegyezve egy férfival. A neve 
József volt, Dávid házából, a szűz neve 
meg Mária. Bement hozzá az angyal, és 
így szólt: ,,Üdvözlégy, kegyelemmel 
teljes, az Úr van teveled.'' Őt zavarba 
ejtette ez a beszéd, és elgondolkodott, 
hogy miféle köszöntés ez. Az angyal 
pedig folytatta: ,,Ne félj, Mária! 
Kegyelmet találtál Istennél. Íme, 
méhedben fogansz és fiút szülsz, és 
Jézusnak fogod nevezni [Iz 7,14]. Nagy 
lesz ő, a Magasságbeli Fiának fogják 
hívni; az Úr Isten neki adja Dávidnak, az 
ő atyjának trónját, és uralkodni fog 
Jákob házában mindörökké, és 
királyságának nem lesz vége'' [2 Sám 
7,13; Iz 9,6]. Mária erre megkérdezte az 
angyaltól: ,,Miképpen lesz ez, hiszen 
férfit nem ismerek?'' Az angyal ezt 
felelte neki: ,,A Szentlélek száll rád, és a 
Magasságbeli ereje megárnyékoz téged; 
azért a Szentet is, aki tőled születik, 
Isten Fiának fogják hívni. Íme, Erzsébet, 
a te rokonod is fiat fogant öregségében, 
és már a hatodik hónapban van, ő, akit 
magtalannak hívtak, mert Istennél 
semmi sem lehetetlen'' [Ter 18,14; Jób 
42,2]. Mária erre így szólt: ,,Íme, az Úr 
szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd 
szerint.'' És eltávozott tőle az angyal. 
(Lk 1,26-38) 

„A mai, negyedik adventi vasárnapon egy 
titok felfedésére gondolunk. (…) 
Mintegy két évezreddel később mi állunk 
a titok előtt. Isten a mi szemünkről 
készül levenni a leplet, hogy felfedje 
előttünk titkát, a szeretet titkát, az 
üdvösség titkát. Kétezer évvel ezelőtt 
Isten emberré lett, emberként jött el a 
világba, s ezzel megszüntette az ember 
és az Isten közti titokzatos távolságot. 
Láthatóvá tette magát, felfedte önmaga 
titkát számunkra. Azóta is minden évben, 
minden pillanatban eljön hozzánk. Csak 
az a kérdés, hogy észrevesszük-e 
érkezését és jelenlétét. Az adventi 
időszak remélhetőleg felébresztette 
bennünk a vágyat, hogy megismerjük 
Isten titkát. Ne veszítsük el türelmünket 
az utolsó napokban! Várjuk 
elcsendesedve, hogy Isten hozzánk 
lépjen, felfedje titkát, felfedje önmagát 
és megszülessen szívünkben.” 

© Horváth István Sándor 
http://www.evangelium365.hu/ 

Olvasmány: 2Sám 7,1-5.8b-11.16; Zoltár: Zs 88,2-29; Szentlecke: Róm 16,25-27; Evangélium: Mt 1,26-38 
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Karácsonyi üzenet 
Krisztus születésének ünnepén 

hálát adunk a Mindenható 

Istennek, mert a Megtestesülés 

titkában teljes szolidaritást vállalt 
az emberiséggel. Magára vette 

minden gyengeségünket, hogy 

megváltson minket, 
felragyogtassa Isten dicsőségét és 

meghozza az embereknek az igazi 

békét. Ezért karácsony számunkra 
a remény üzenete: velünk az 

Isten. Ő nem hagy el minket. 

Mindig, minden helyzetben 
fordulhatunk hozzá, mert érdeklik 

gondjaink és örömeink egyaránt. 

Krisztus legyen karácsonyi 

ünneplésünk középpontja. Ő nem 
ment el részvét nélkül semmiféle 

szükség mellett, az ő példája és 

segítsége legyen erőforrásunk. Rá 
gondoljunk, amikor megajándékozzuk 

egymást, amikor szeretettel vesszük 

körül családunkat, különösen a 
gyerekeket, az időseket és a 

betegeket, amikor kiterjesztjük segítő 

szeretetünket a legjobban rászorulók 
felé, vagy amikor van egy kedves 

szavunk azokhoz is, akikkel már régen 

nem beszéltünk.  

Őrizzük meg a karácsony örömét és 
békéjét az ünnep elmúltával is. Így 

kérjük Isten áldását a karácsonyi 

ünnepekre és az új esztendőre minden 
keresztény testvérünk és egész 

népünk számára. 
 
Dr. Erdő Péter 
bíboros, prímás, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke 
Dr. Bölcskei Gusztáv püspök, 
a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke 
Ittzés János 
a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök–püspöke 
http://uj.katolikus.hu/cikk.php?h=1431 

Karácsonynak éjszakáján, 
Jézus születése napján 

Ahogy közeledik karácsony ünnepe, 
egyre jobban örvendezik a szívünk a 
Megváltó érkezése miatt. A liturgikus 
évben minden évben egyszer 
ünnepelhetjük Krisztus megtestesülését. 
Szívünket a bűnbánat szellemében 
előkészítjük Urunk befogadására. 
 

Mi be tudjuk-e fogadni teljesen Krisztust, 
igent tudunk e mondani újra és újra 
hivatásunkra, ahogy a Szent Szűz tette? 
Látszólag ellentmondásos és kilátástalan 
helyzetben is bízunk-e Isten felőlünk 
elrendelt akaratában, hogy Ő megtart 
minket és elvezet életünk útján? 
http://hivatastisztazas.blogspot.com/2012/12/karacsony

nak-ejszakajan-jezus-szuletese.html 

Maradjatok meg szeretetemben 
/Jn 15,9-10/ 

A Szeretet évében kövessük Jézus 
példáját! 
Válaszunk istenszeretetére legyen az, 
hogy mi is viszontszeretjük őt magát 
és embertársainkat az Ő szeretetétől 
indíttatva. 
Ha így cselekszünk, akkor válunk igazi 
hívőkké, istenszerető keresztényekké, 
Krisztushoz hasonlókká. János 
evangélista írja: Ha valaki azt állítja, 
hogy: „Szeretem az Istent”, de 
testvérét gyűlöli, az hazug. Mert aki 
nem szereti testvérét, akit lát, nem 
szeretheti az Istent sem, akit nem lát. 
Ezt a parancsot kaptuk tőle: Aki Istent 
szereti, szeresse testvérét is /1Jn 4,20-
21/. 
 Kívánom mindezek megtapasztalását 
és tettekre váltását! 
Dr. Német László SVD megyéspüspök 
http://www.catholic-zr.org.rs/hun/hun.html 

 

„Gondoljatok gyakran a 
Gyermek Jézusra, a tőle 

kapott szeretetre, arra a sok 
bizonyítékra, amit ez irányban 
adott nekünk. Az utolsóra is, a 

kereszthalálra.” 
Don Bosco 

Ferenc pápa: A család 

megőriz bennünket 
 

A názáreti család kötelez bennünket, 
hogy felfedezzük a család, minden 
család hivatását és küldetését. És ami 
harminc év alatt Názáretben történt, 
az megtörténhet velünk is: a 
szeretetet, és nem a gyűlöletet 
honosítjuk meg, a kölcsönös 
szeretetet tesszük közössé, és nem a 
közömbösséget és az 
ellenségeskedést. Nem véletlen tehát, 
hogy a Názáret név jelentése „Az, aki 
megőriz”, miként Mária is, aki az 
evangélium szerint „megőrizte ezeket 
a dolgokat szívében” (Lk 2,19.51). 
Attól kezdve, valahányszor egy család 
megőrzi ezt a titkot, legyen akár a 
világ legszélén is, ott Isten Fiának a 
titka működésben van. Jön, hogy 
megváltsa világot. Ez a család nagy 
hivatása: helyet készíteni Jézusnak, 
aki eljön, befogadni Jézust a családba, 
a gyerekek, a férj, a feleség, a 
nagyszülők személyében. Jézus ott 
van. Fogadjuk be őt, hogy 
növekedjünk lelkileg ebben a 
családban. Az Úr adja meg ezt a 
kegyelmet a karácsony előtti utolsó 
napokban. Köszönöm – fejezete be 
katekézisét Ferenc pápa. 
http://magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-csalad-
megoriz-bennunket 

1815-2015 
 

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! 

 


