
Közel volt a zsidók Pászkája, és 
Jézus fölment Jeruzsálembe. A 
templomban ökör-, juh- és 
galambkereskedőket talált, s az 
odatelepedett pénzváltókat. Akkor 
kötelekből ostort font, és 
mindnyájukat kizavarta a 
templomból a juhokkal és az 
ökrökkel együtt, a pénzváltók 
pénzét szétszórta, az asztalaikat 
fölforgatta. A galambárusoknak 
pedig azt mondta: ,,Vigyétek el 
innen ezeket, ne tegyétek Atyám 
házát vásárcsarnokká!’’ Akkor 
tanítványai visszaemlékeztek arra, 
hogy írva van: ,,Emészt engem a 
buzgóság házadért’’ [Zsolt 69,10]. A 
zsidók azonban megszólították, és 
azt kérdezték tőle: ,,Milyen jelet 
mutatsz nekünk, hogy ezeket 
cselekszed?’’ Jézus azt felelte nekik: 
,,Bontsátok le ezt a templomot, és én 
három nap alatt fölépítem azt!’’ A 
zsidók erre így szóltak: 
,,Negyvenhat esztendeig épült ez a 
templom, és te három nap alatt 
fölépítenéd?’’ De ő a saját testének 
templomáról mondta ezt. Amikor 
föltámadt halottaiból, tanítványai 
visszaemlékeztek, hogy ezt mondta, 
és hittek az Írásnak, és a szónak, 
amelyet Jézus mondott. 

Amikor Jeruzsálemben volt Húsvét 
ünnepén, sokan hittek az ő nevében, 
mert látták csodajeleit, amelyeket 
művelt. De Jézus nem bízta magát 
rájuk, mert ismerte mindnyájukat, s 
mert nem szorult rá, hogy valaki 
tanúságot tegyen az emberről; jól 
tudta ugyanis, hogy mi lakik az 
emberben. Jn 2,13-25 

„A hívek egy része kitartott a templom 
mellett. Egyesek pusztán megszokásból: 
mert szüleink, nagyszüleink is így tettek. 
Ennek a megszokásból való templomba 
járásnak azonban a kereszténység 
szempontjából nincs jövője, mert 
napjainkban észrevehetően lassan eltűnik ez 
a réteg. 
Van aki azért maradt meg a templomban, 
mert engedelmeskedni akar az Egyház 
parancsának. Ez szép de kevés, nem elég. 
Azoknál a leghelyesebb a templomba járás 
indítéka, akik azért jönnek, mert a templom 
számukra egy szent hely, ahol egy nagyszerű 
találkozásra van lehetőség.” 

http://www.katolikusradio.hu/ 
 

„Szokjátok meg az apró önmegtagadásokat és készüljetek fel a nagyobbak 
elviselésére.”   Don Bosco 
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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. 

III. 9-én, hétfőn,  
Róm. Franciska özv., S. Domonkos 

 Imaóra a szentmise után. 

Domonkos t. (16:00): 

Mária Neve t.: (17:00):  
16:30 Szent József kilenced 

III. 10-én, kedden,  

Gusztáv bíb., Etele, Ildikó 

Domonkos t. (16:00): 

Mária Neve t.: (17:00):  

III. 11-én, szerdán,  

Tímea vt., Euthymius vt. 

Domonkos t. (16:00):  

Mária Neve t.: (17:00):  

III. 12-én, csütörtökön,  

Theophán szerz., Gergő 

Domonkos t. (16:00): 

Mária Neve t.: (17:00): Budai Erzsébetért én. m. 

A szentmise után szentségimádás. 

III. 13-án, pénteken,  

Patrícia vt. sz., Krisztián 
Keresztút a Domonkos temp. 

15:15, a Mária Neve temp. 16:15. 

Domonkos t. (16:00): A tisztítóhelyen szenvedő és 

elfelejtet lelkekért cs. m. 

Mária Neve t.: (17:00): Szőnyi  Gizelláért én. m.  

III. 14-én, szombaton,  

Matild özv. császárné 

Domonkos t. (16:00): 

Mária Neve t.: (17:00): Hegedűs Rozáliáért én. m. 

III. 15-én,  

Nagyböjt  4. vasárnapja 

Lujza szerz., Zakariás pp. 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

17:00 – esti szentmise: Csordás Piroskáért én. m. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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: Golob Feliks SDB, szerkesztő: Gabona Ferenc. 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  
Franciska, Domonkos, Gusztáv, Etele, Ildikó, Tímea, Theophán, Gergő, Patrícia, 

Krisztián, Matild, Lujza és Zakariás.      Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Kiv 20,1-17; Zsolt 18B; Szentlecke.: 1Kor 1,22-25; Evangélium.: Jn 2,13-25 
 

Elhunytak a múlt héten: Ispánovics Katalin, Nagy Ilona, 
Kovács István, Barna Mihály, Kovács József és Josin Ana. 

Imádkozzunk, elhunyt testvéreinkért! 
 

„A nagyböjt a megtérés 
útja, középpontjában az 

emberi szív áll… Őrizni 
kell a szívünket, hogy ne 

olyan legyen, mint egy tér, 
ahol mindenki kedvére 
jön-megy, kivéve az Urat” 

Ferenc pápa 

„Ha valaki utánam 

akar jönni, tagadja 

meg magát, vegye föl 

keresztjét minden 

nap, és kövessen 

engem!”  

(Lk 9,  23) 
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