
Nagyböjt negyedik vasárnapját - a nép 
nyelvén - "Rózsa-vasárnapnak" is 
nevezzük. A pap lila helyett rózsaszínű 
miseruhát ölthet. Ez átmenet a lila 
(bánat) és a fehér (öröm) színek között. A 
pápa Rómában ma rózsát szentel és a 
szeretet jeleként elküldi a világ 
különböző tájaira. Az egyház a tavaszt is 
köszönti ezen a napon. A téli álomból 
életre kelt természet a feltámadt 
Krisztusra emlékeztet. A szentmise imái 
elővételezik a húsvéti örömet, szomjazó 
szívünkbe vigasztalást hoznak. 
http://www.katolikusradio.hu 

Jó lenne komolyan vennem Jézus 
szavait és követnem példáját, mert ő 
nem szép szavakat vár tőlem, hanem a 
szeretet valódi cselekedeteit. 
Mennyire tartom szemem előtt az 
üdvösséget? Ezt tekintem-e legfőbb 
életcélomnak? Szeretetből fakadnak-e 
cselekedeteim? Isten akarata szerint 
élek-e? 
© Horváth István Sándor 

http://www.evangelium365.hu/ 

„Nem lehet úgy szeretni Istent, hogy ne szeressük felebarátunkat. Egy és ugyanaz 
a parancs irányítja Isten és a felebarát szeretetét. Ezért hazug, aki állítja, hogy 

szereti az Istent, de gyűlöli felebarátját.”   Don Bosco 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 

2015. március 15-én, X. évfolyam, 11. szám (314) 

Nagyböjt 4. vasárnapja, Lujza szerz., Zakariás pp. (liturgikus szín: lila) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

III. 15-én,  

Nagyböjt  4. vasárnapja 

Lujza szerz., Zakariás pp. 
Megemlékezés az 1848/49 
szabadságharc áldozataira. 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t.: Boros Sándorért én.m. 

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

III. 16-án, hétfőn,  

Vidor vt. pk., Herbert pk. 

 Imaóra a szentmise után. 

Domonkos t. (16:00): 

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

III. 17-én, kedden,  
Patrik ír pk., Patrícia, Gertrúd 

Domonkos t. (16:00): 

Mária Neve t.: (17:00): Kónya Annáért én. m 

III. 18-án, szerdán,  
Jeruzs. Cirill pk, Sándor vt.pk. 

Domonkos t. (16:00):  

Mária Neve t.: (17:00): Varga Sándorért és Tiborért 

(Svédben!) én. m  

III. 19-én, csütörtökön,  

József, Szűz Mária jegyese 

A szentmise után 

szentségimádás. 

Mária Neve t.: (10:00): 

Domonkos t. (11:00): Sz. József tiszteletére a 

családbékéért cs.m. 

Mária Neve t.: (17:00): Sz. József tiszteletére én.m.  

III. 20-án, pénteken,  

Klaudia vt., Csáki Mór  

Domonkos t. (16:00):  

Mária Neve t.: (17:00): Boros Sándorért cs. m. 
Keresztút a Domonkos temp. 15:15, a Mária Neve temp. 16:15. 

III. 21-én, szombaton,  
Flüei Miklós rem., Benedek szerz. 

Domonkos t. (16:00): 

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

III. 22-én,  

Nagyböjt  5. vasárnapja 

Svéd Katalin sz., Lea sz. 

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:  
Vidor, Herbert, Patrik, Patrícia, Gertrúd, Cirill, Sándor, József, Klaudia, Mór, 

Miklós, Benedek, Katalin és Lea.           Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: 2Krón 36,14-16.19-23; Zsolt 136; Szentlecke.: Ef 2,4-10; Evangélium.: Jn 3,14-21 
 

Elhunytak a múlt héten: Horváth Julianna, Kocsis Mária, Berecki Dénes, 
Stanić Pera (Erzsébetlak), Kurunczi András (Lukácsfalva). 

Imádkozzunk, elhunyt testvéreinkért! 
 

Dícsérjük az Urat 
Taizéi imaóra 

 

Március 22-én, 16:00,  
az Emmausz 
kollégiumban.  

 

András testvér Taizéből 

találkozik a fiatalokkal! 

Jézus keresztútja 
Meghívjuk a muzslyai 

családokat, hogy minél 

többen vegyenek részt ezen 

az ájtatosságon!  

Március 22-én, 15:30,  

a Mária Neve 

templomban. 

 

Ahogyan Mózes fölemelte a kígyót 
a pusztában, úgy kell majd az 
Emberfiának is fölemeltetnie, hogy 
mindannak, aki hisz, örök élete 
legyen őbenne.’’ Mert úgy szerette 
Isten a világot, hogy egyszülött 
Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne 
hisz, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen. Mert nem azért 
küldte Isten a Fiút a világba, hogy 
elítélje a világot, hanem hogy 
üdvözüljön általa a világ. Aki hisz 
benne, az nem esik ítélet alá, de 
aki nem hisz, az már ítélet alá 
esett, mert nem hitt az Isten 
egyszülött Fia nevében. Az ítélet 
pedig ez: a világosság a világba 
jött, de az emberek jobban 
szerették a sötétséget, mint a 
világosságot, mivel cselekedeteik 
gonoszak voltak. Mert mindaz, aki 
gonoszat tesz, gyűlöli a 
világosságot, és nem megy a 
világosságra, hogy el ne 
marasztalják a cselekedeteit; de 
aki az igazságot cselekszi, a 
világosságra megy, hogy 
nyilvánosságra jussanak tettei, 
mert Istenben cselekedte azokat.  
Jn 3, 14-21 

mailto:gabona.f@gmail.com

