
E mai nagyböjti vasárnapon egy 
rövid időre eltűnik szemünk elől a 
köd, megszűnik a homály és 
felragyog számunkra a dicsőségbe 
öltözött Krisztus. És feltárul az út, a 
végső cél, a „túlsó part,” ahová 
életünk vezet. Életünk nem 
reménytelen küzdelem tehát az 
idővel, az elmúlással, hanem 
reményteli előrehaladás az örök élet 
felé, ahová Jézus Krisztus vezet 
minket. A nagyböjti időszak segítsen 
minket abban, hogy újra a helyes 
irányba állítsuk életünket és erősítse 
bennünk a reményt, hogy Isten 
kegyelmének és irgalmának 
köszönhetően földi életünk után a 
feltámadás révén eljuthatunk a 
mennyországba. 
© Horváth István Sándor 

http://www.evangelium365.hu/ 

 

„Bízzunk Istenben és haladjunk előre félelem nélkül.”  Don Bosco 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 

2015. március 1-én, X. évfolyam, 9. szám (312) 

Nagyböjt 2. vasárnapja, Leontina vt. sz., Lea, Albin (liturgikus szín: lila) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

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. 

III. 2-án, hétfőn,  
Henrietta sz., Lea, Albin 

Imaóra a szentmise után. 

Domonkos t. (16:00): 

Mária Neve t.: (17:00): Medjugorjei Szűzanya 

tiszteletére, papi és szerzetesi-szerzetesnői 

hivatásokért cs. m. 

III. 3-án, kedden,  

Asztéria vt., Csilla vt. 

Domonkos t. (16:00): 

Mária Neve t.: (17:00): Fiser Csabáért évf. én. m. 

III. 4-én, szerdán,  

Kázmer herceg, Lúciusz 

Domonkos t. (16:00): Varga Tiborért én. m. 

Mária Neve t.: (17:00): Varga Mátyásért én. m. 

III. 5-én, csütörtökön,  

Adorján vt., Olívia, Virgil 

Domonkos t. (16:00): 

Mária Neve t.: (17:00) 

A szentmise után szentségimádás. 

III. 6-án, pénteken,  

Fridolin hittérítő, Koletta sz. 

Mária Neve t.: (17:00): Jézus Szíve tiszteletére, én. m. 

Keresztúti ájtatosság a Domonkos temp. 15:15 

Keresztúti ájtatosság a Mária Neve temp. 16:15 

III. 7-én, szombaton,  

Perpétua és Felicitász vtk. 

Domonkos t. (16:00): 

Mária Neve t.: (17:00): Szűz Mária tiszteletére az élő 

elhunyt RFT-ért én. m. 

III. 8-án,  
Nagyböjt  3. vasárnapja 

Istenes János szerz., Zoltán 

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 Györgyért 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. 

Hat nap múlva Jézus maga mellé 
vette Pétert, Jakabot és Jánost, őket 
külön fölvitte egy magas hegyre, és 
színében elváltozott előttük. A ruhái 
fényesek lettek és ragyogó fehérek, 
mint a hó, ahogy semmiféle festő a 
földön nem tudná megfehéríteni. 
Egyszerre megjelent nekik Illés 
Mózessel; Jézussal beszélgettek. 
Ekkor megszólalt Péter, és azt 
mondta Jézusnak: ,,Mester, jó 
nekünk itt lennünk! Hadd csináljunk 
három sátrat: neked egyet, 
Mózesnek egyet és Illésnek egyet.’’ 
Nem is tudta, mit mond, mert 
teljesen meg voltak rettenve. Erre 
felhő szállt alá, beborította őket, és a 
felhőből szózat hallatszott: ,,Ez az én 
szeretett Fiam, őt hallgassátok’’ [Iz 
42,1; MTörv 18,15]. Mire 
körülnéztek, már senki mást nem 
láttak a közelükben, csak Jézust 
egymagát. Mikor a hegyről lejöttek, 
meghagyta nekik, hogy amiket 
láttak, senkinek el ne beszéljék 
mindaddig, amíg az Emberfia fel 
nem támad a halottak közül. Ők a 
dolgot magukban is tartották, de 
egymás között arról tanakodtak, 
hogy mit jelent az: ,,amikor 
halottaiból feltámad''. 
Mk 9,2-10 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  
Henrietta, Kada, Asztéria, Csilla, Kázmer, Lúciusz, Adorján, Olívia, Virgil, Fridolin, 

Koletta, Perpétua, Felicitász, János és Zoltán.      Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Ter 22,1-2.9a.10-13.15-18; Zsolt 115; Szentlecke.: Róm 8,31b-34; Evangélium.: Mk 9,2-10 
 

Elhunytak a múlt héten: Báló Katalin (Muzslya), Polyák Róbert (Erzsébetlak).      

Imádkozzunk, elhunyt testvéreinkért! 
 

• Minden szombaton 18-

órakor van a felnőttek 
szentségekre való felkészítése. 
Kérjük, hogy buzdítsák őket. 

• Minden vasárnap 18-
órakor van a tanfolyam, azok 
számára, akik az idén 
készülnek a hazaság 
szentségére. 

Elkezdődött nagyböjt, húsvétra 

készülünk. Mindenkinek meg kell 

térnie; ebben az időszakban legyen 

több az ima, a jócselekedet és áldozat. 

Ma 15:00 az 

Egyháztanács  

gyűlése lesz. 
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