
„Gondoljunk mindig arra, hogy Isten az Atyánk és mi gyermekei vagyunk.” 
 Don Bosco 

„Az első üzenet ez: velünk az Isten! Ez a 

karácsonyi örömhír, ez a boldogságot és 

megnyugvást jelentő igazi örömhír az 

ember számára. Isten nem a végtelen 

távolságokban él, hanem az emberért él, 

megtestesül, emberré lesz, hogy közel 

kerüljön hozzánk, közvetlen közelről 

éreztesse velünk szeretetét. Immár Jézus 

Krisztus személyében átélhetjük, hogy 

velünk az Isten. Természetesen nem csak 

Jézus születésekor mutatkozik meg ez, 

hanem az ő egész életében, főként 

halálában és feltámadásában.” 
© Horváth István Sándor 
http://www.evangelium365.hu/ 

„Ő az, akiről mondtam, hogy utánam 
jön, de megelőz engem, mert előbb volt, 
mint én.” Hiszen mi mindannyian az ő 
teljességéből nyertünk kegyelemből 
kegyelmet. A törvényt ugyanis Mózes 
által kaptuk, a kegyelem és az igazság 
azonban Jézus Krisztus által valósult 
meg. Istent soha senki nem látta; Isten 
Egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő 
nyilatkoztatta ki. Jn 1,1-18 
 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 

2015. január 4-én, X. évfolyam, 1. szám (304) 

 Karácsony utáni 2. vasárnap, Angéla özv., Titusz, Leóna 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

I. 4-én,  
Karácsony utáni 2. vasárnap 

Angéla özv., Titusz, Leóna 
titokváltás az esti mise után 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t 

17:00 – esti szentmise: Sándor Vilmáért én. évf. m. 

I. 5-én, hétfőn,  

Imaóra a szentmise után. 

Restás Antalért cs.m. 

Emília sz., Simon, Amáta 

I. 6-án, kedden, 

Bibliaóra a mise után. 

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

                   Domonkos Szávió t.: 11:00 

Vízkereszt – Úrjelenés – Három királyok 

I. 7-én, szerdán,  Rajmund áldozópap, Lúcián 

I. 8-án, csütörtökön,  
A szentmise után szentségimádás . 

 

Szörény, Szeverin vt. 

I. 9-én, pénteken,  Juliánusz vt., Alexia szerz. 

I. 10-én, szombaton,   

Agaton pápa, Vilmos püspök  

I. 11-én,  

Urunk megkeresztelkedése 

Tasziló szerz., Szalviusz 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  
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Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél 
volt, és Isten volt az Ige. Ő volt 
kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, 
és nélküle semmi sem lett, ami lett. 
Őbenne élet volt, és ez az élet volt az 
emberek világossága. A világosság a 
sötétségben világít, de a sötétség nem 
fogadta be. Föllépett egy ember, akit 
Isten küldött: János volt a neve. Azért 
jött, hogy tanúságot tegyen: tanúságot 
a világosságról, hogy mindenki higgyen 
általa. Nem ő volt a világosság, ő csak 
azért jött, hogy tanúságot tegyen a 
világosságról. Az Ige az igazi világosság 
volt, amely a világba jött, hogy 
megvilágítson minden embert. A 
világban volt, és a világ őáltala lett, de a 
világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába 
jött, de övéi nem fogadták be. 
Mindazoknak azonban, akik 
befogadták, hatalmat adott, hogy Isten 
gyermekei legyenek; azoknak, akik 
hisznek benne, akik nem vér szerint, 
nem a test kívánságából, és nem is a 
férfi akaratából, hanem Istentől 
születtek. És az Ige testté lett, és 
közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő 
dicsőségét, mely az Atya 
Egyszülöttjének dicsősége, telve 
kegyelemmel és igazsággal. János 
tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette:  

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  
Angéla, Titusz, Leóna, Emília, Simon, Amáta, Gáspár, Menyhárt, Boldizsár, Rajmund, 

Lúcián, Szörény, Szeverin, Juliánusz, Alexia, Agaton, Vilmos, Tasziló, Szalviusz.               

Olvas.: Sir 24,1-2.8-12; Zsolt 147,12-13.14-15.19-20; Szentl.: Ef 1,3-6.15-18; Evan.: Jn 1,1-18 
 

HÁZSZENTELÉS MUZSLYÁN 
 

Hétfőn:  Oslobođenje, Kiss 
Ernő és Donji red,  
Kedden: - Három királyok, 

10-si mise után Pobeda,  
Szerdán: Hunyadi János 
és Arany János,  
Csütörtökön: Magyar 
kömmün,  
Pénteken: Kun Béla 
utcában,  
Szombaton: Kossuth 
Lajos és Dravska;  
Ha nem sikerül az egész utcát a 
terv szerint végig járni, akkor a 
következő napon ott folytatjuk a 
házszentelést, ahol abba hagytuk. 

VÍZKERESZT ÜNNEPE 
Január 6-án a háromkirályok gyermek Jézusnál 
tett látogatását ünnepli a katolikus egyház, 
ekkor kerül sor a vízszentelés szertartására is: a 
pap megáldja a keresztvizet és a szentelt vizet. 
Az epifánia néven is ismert vízkereszt Jézus 
Krisztus megjelenésének ünnepe. A magyar 
vízkereszt elnevezés az ilyenkor hagyományosan 
végzett vízszentelésből eredeztethető. 
A vízkereszt amiatt is kiemelt ünnep a katolikus 
egyház életében, mert ekkor kezdődik meg a 
házszentelés időszaka. A házszentelés 
szertartása során a pap az újonnan megáldott 
szenteltvízzel meghinti a lakásokat, házakat; a 

szentelmény révén nemcsak az épületeket, 

hanem a benne lakókat, dolgozókat is megáldja. 

MKPK Sajtószolgálat 
http://www.magyarkurir.hu/hirek/vizkereszt-unnepe-
kotelezo-unnep 
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