
Miközben Jézus a pusztában 

Istenre figyel, hozzá imádkozik 
és felkészül hamarosan 

kezdődő fellépésére a nép 
körében, megjelenik a sátán, 
megkísérti őt, azaz el akarja 

szakítani Istentől és el akarja 
őt téríteni küldetésétől. A 

gonosz velünk is pontosan ezt 
szeretné tenni. A kísértések 
elutasításában Jézus példája 

segít minket, valamint a böjt 
és az imádság, amely vallásos 

gyakorlatok a nagyböjti 
időszakot különösen is 
jellemzik.  

Amikor vállalom a böjtöt, az 
önmegtartóztatást, akkor 

Istenre, az ő gondviselésére 
bízom magam. Hiszem, hogy 

vigyáz életemre, megadja 
mindazt, ami testi 
fejlődésemhez és lelki 

növekedésemhez szükséges. 
Isten segítségével minden 

kísértést legyőzhetek. 
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„Erősek akartok lenni az ördög elleni harcban és a kísértésben? Szeressétek az 
Egyházat, tiszteljétek a Szentatyát, látogassátok az Oltáriszentséget, legyetek 
nagy tisztelői a Szűzanyának, ajánljátok fel neki szíveteket, legyőztök minden 

kísértést és a világ csábítását.”  Don Bosco 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 

2015. február 22-én, X. évfolyam, 8. szám (311) 

Nagyböjt 1. vasárnapja, Péter ap. székfoglalása, Cort. Margit (liturgikus szín: lila) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

II. 22-én,  

Nagyböjt  1. vasárnapja 

Péter ap. székfoglalása,  

Cort. Margit 

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 én. m. 

II. 23-án, hétfőn,  
Polikárp vt. pk., Alfréd 

Mária Neve t.: (17:00): Gulyás Andrásért én. m. 

Imaóra a szentmise után. 

II. 24-én, kedden,  

Mátyás apostol, Edömér kir. 

Domonkos t. (16:00): 

Mária Neve t.: (17:00): Hajdú Máriáért én. m. 

II. 25-én, szerdán,  

Géza vt., Victorinus, Tarcal 

Domonkos t. (16:00):  

Mária Neve t.: (17:00): Tóth Szilviáért én. m. 

II. 26-án, csütörtökön,  

Győző rem., Edina, Sándor 

Mária Neve t.: (17:00): Sándor Györgyért cs. m. 

A szentmise után szentségimádás. 

II. 27-én, pénteken,  

Gábor szerz. 

Mária Neve t.: (17:00): Sándor Györgyért cs. m. 

Keresztúti ájtatosság a Domonkos temp. 15:15 

Keresztúti ájtatosság a Mária Neve temp. 16:15 

II. 28-án, szombaton,  

Elemér pk., Teofil, Oszvald 

Domonkos t. (16:00): 

Mária Neve t.: (17:00): Sándor Györgyért én. m. 

III. 1-én,  

Nagyböjt  2. vasárnapja 

Leontina vt. sz., Lea, Albin 

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 Rozáliáért 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: Gabona Ferenc. 

Ezután a Lélek azonnal elragadta 
őt a pusztába. A pusztában volt 
negyven napig; a sátán kísértette. 
A vadállatokkal volt, és az angyalok 
szolgáltak neki. Miután Jánost 
átadták, Jézus Galileába ment, 
hogy hirdesse Isten evangéliumát. 
Azt mondta: ,,Betelt az idő, és 
elközelgetett az Isten országa. 
Tartsatok bűnbánatot, és 
higgyetek az evangéliumban.’ 

Mk 1,12-15 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  
Polikárp, Alfréd, Mátyás, Edömér, Géza, Victorinus, Tarcal, Győző, Edina, Sándor, 

Gábor, Elemér, Teofil, Oszvald.                Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Ter 9,8-15; Zsolt 24; Szentlecke.: 1Pét 3,18-22; Evangélium.: Mk 1,12-15 
 

Elhunytak a múlt héten: Varga Erzsébet, Ivanović Ivan, Lázár Anna, Kósa 
Piroska, Baranyi Mihály, Juhász Mária, Hamar Etel      

Imádkozzunk, elhunyt testvéreinkért! 
 

Az idén lesz az Egyháztanács tagok 

választása. Ezért fontoljunk meg, hogy kik 

legyenek az új egyház-vezetőségi tagok.  
Egyháztanács tag lehet az, aki rendszeresen 

jár misére és törekszik élni a katolikus 

törvény szerint. Kérjük a híveket, hogy 

javasoljanak, jelöljenek tagokat, hogy 

márciusban el tudjuk készíteni a jelöltek 
névsorát.  

A jelenlegi egyháztagokat megkérjük, hogy 

jöjjenek az évzáró gyűlésre a jövő vasárnap 

15-órára. 

Elkezdődött nagyböjt, 

húsvétra készülünk. 

Mindenkinek meg kell 

térnie; ebben az 

időszakban legyen több 

az ima, a jócselekedet és 

áldozat. 
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