
„Aki Isten kegyelmében van, este nyugodtan hajtja álomra fejét.” 
 Don Bosco 

Jézus megkeresztelkedésének mai 
ünnepén gondolkozzunk el azon, mit 
jelent számunkra a keresztség! Mit jelent 
számunkra az, hogy megkeresztelt 
emberek vagyunk? Megszokott és 
biztonságosnak tekinthető életünk 
szemszögéből bizonyára hosszasan 
sorolnánk az egykori hittanórákon és azóta 
tanultakat: a keresztség újjászületést 
jelent, amely által az Atya gyermekei, a Fiú 
testvérei és a Szentlélek temploma 
leszünk. Részesülünk a megszentelő 
kegyelemben és Isten életében, s 
elindulunk az üdvösség és a hit útján. A 
megkeresztelkedésünktől fogva 
Krisztushoz és az ő Egyházához tartozunk. 
Aki így felel, dicséretet érdemel. 
Ugyanakkor biztos vagyok abban, hogy 
életünk egy határhelyzetében 
tömörebben fogalmaznánk meg 
keresztségünk jelentőségét. Talán csak 
annyit mondanánk: „megváltott emberek 
vagyunk.” Úgy vélem, ez keresztségünk 
lényege. Hajótöröttek voltunk, de Isten 
megmentett minket. Elveszett, bűnben élő 
emberek voltunk, de Isten megváltott 
minket. Be kell ismernünk, hogy a magunk 
erejéből képtelenek vagyunk 
megmenekülni, segítségre szorulunk, 
kegyelemre várunk, Istenre várunk, aki 
megment minket. A megváltásnak 
köszönhetően juthatunk el az örök életre. 
© Horváth István Sándor 
http://www.evangelium365.hu/ 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
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 Urunk megkeresztelkedése, Tasziló szerz., Szalviusz pk 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

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  

I. 12-én, hétfőn,  

Imaóra a szentmise után. 

Medjugorjei Szűzanya tiszteletére a papi és szerzetesi 

hivatásokért cs.m. 

Ernő vt., Erneszta 

I. 13-án, kedden, 

Bibliaóra a mise után. 

 

Vidor pk. egyhtan., Csongor 

I. 14-én, szerdán,  Budai Ágnesért évf. én m. 

Bódog, Félix áldp. 

I. 15-én, csütörtökön,  
A szentmise után szentségimádás . 

 

Remete Pál, Lóránt, Mór 

I. 16-án, pénteken,  Marcell pápa, Priszcilla 

I. 17-én, szombaton,  Remete Antal apát, Antónia  

I. 18-án,  

Évközi 2.vasárnap 

Árpád.házi Margit, Piroska vt. 

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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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. 

Abban az időben Keresztelő János ezt 
hirdette: „Aki utánam jön, hatalmasabb 
nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy 
lehajoljak és megoldjam a saruszíját. Én 
vízzel keresztellek titeket, ő pedig 
Szentlélekkel keresztel majd meg 
benneteket!” Ezekben a napokban 
történt, hogy eljött Jézus a galileai 
Názáretből, és megkeresztelkedett 
Jánosnál a Jordánban. És mindjárt, 
amint feljött a vízből, látta, hogy 
megnyílik az ég, és a Lélek, mint egy 
galamb, leszáll rá. Az égből pedig szózat 
hallatszott: „Te vagy az én szeretett 
Fiam, benned kedvem telik!”  
Mk 1,7-11 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  
Ernő, Erneszta, Vidor, Csongor, Bódog, Félix, Pál, Lóránt, Mór, Marcell, Priszcilla, 

Antal, Antónia, Margit, Piroska.              Isten éltessen benneteket! 

Olvas.: Iz 42,1-4.6-7; Zsolt 28,1a és 2.3ac-4.3b. és 9b-10; Szentl.: Ef 1,3-6.15-18; Evan.: Mk 1,7-11 
 

HÁZSZENTELÉS MUZSLYÁN 
 

Hétfőn:  Bledska, Savska, 
Moravska; Petőfi brigád 
Kedden: Munkácsi Mihály; 
Dózsa György, Bratstvo 
Jedinstvo, Dégi József 

Szerdán: Szíveri János, Keszég 
Lázár, Révész Antal, Bolmanska 
Csütörtökön: Subotička, 
Bečejska, Belocrkvanska 
Pénteken: Táncsics Mihály, 
József Attila a Vršačka utcáig 
Szombaton: Fogarasi testvérek  

Elhunytak a múlt héten: Gógány Géza, Ifković Zsolt, Hajdú Mária, Litričin 
Anna.                   Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért! 
 

Előkészületek a MISSZIÓS NAPOKRA: 

1.Don Bosco születésének 200.-ik 

évfordulóját ünnepeljük az idén. 
2.A szalézi atyák 50 éve 

tevékenykednek Muzslyán. 
Imáinkba és a Szűzanya oltalmába 

foglaljuk lelki felkészülésünket! 

mailto:gabona.f@gmail.com

