
„Jézus adventi üzenete, hogy ha 
valóban eljön az ideje, nincs okunk 
megdermedni a rémülettől, hanem 
emelt fővel nézzünk a dolgok 
elébe: nézzetek fel, és emeljétek 
föl fejeteket, mert elérkezett 
megváltásotok. Ami a 
katasztrófaváróknak fenyegetés, 
nekünk örömünk forrása, hisz tudni 
fogjuk, hogy vége a robotszerű 
életnek, eljöttek a vigasság napjai. 
Persze, van, aki felemelt fővel is 
csak áruhegyeket lát, vennivalót és 
ennivalót. Róluk beszél Jézus, 
amikor a szív tobzódásától, a 
fogyasztói mámortól óv minket. 
Szorongásaink elől ugyanis 
„részegeskedésbe” menekülünk: ki 
alkoholba, ki „enyhe”, ki „kemény” 
drogokba. Még a munka is lehet 
ilyen kábítószer, hát még a hírnév, 
a címek és rangok! „Imádkozzatok 
szüntelenül,” ez nem tűnik valódi 
alternatívának. Kinek van „erre” 
ideje? Nemde, a 
határidőnaplódban nincs már 
szabad hely?” 
 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20151129 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
2015. november 29-én, X. évfolyam, 48. szám (351) 

Ádvent 1. vasárnapja, Illumináta sz., Taksony,  Liturgikus szín: lila. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

XI. 29-én,  

Ádvent 1.  vasárnapja 

Illumináta sz., Taksony 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – Savio templ.  

17:00 – esti szentmise: A jó halál kegyeméért cs. m. 

XI. 30-án, hétfőn,  
András ap., Andrea  

Domonkos t. (16:00):  

Mária Neve t.: (17:00):                          mise után imaóra 
XII. 1-én, kedden,  
Blanka hitvalló királynő 

Domonkos t. (16:00) 

Mária Neve t.: (17:00):  
XII. 2-án, szerdán,  
Aranka sz., Aurélia, Melinda 

Domonkos t. (16:00):  
Mária Neve t.: (17:00):  

XII. 3-án, csütörtökön,  

Xavéri Ferenc szerz. pap 

Domonkos t. (16:00):  

Mária Neve t.: (17:00): Ozvald Jánosért én. m.    

                                                       mise után szentségimádás 

XII. 4-én, pénteken,  
Damaszkuszi János p., Borbála vt. 

Domonkos t. (16:00):      
Mária Neve t.: (17:00): Jézus Szíve tiszteletére én. m.  

                                                               mise után imaóra 

XII. 5-én, szombaton,  
Szabbas apát, Csaba vezér 

Domonkos t. (15:30):  
Mária Neve t.: (17:00): Szeplőtelen Szűzanya szíve 

tiszteletére élő, elhunyt RFT-ért én. m. 

XII. 6-án,  
Ádvent 2.  vasárnapja 

Miklós pk., Leontína, 

Csinszka 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – Savio templ.  

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: Golob Feliks SDB, szerkesztő: Gabona Ferenc. 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: András, Andrea,  

Blanka, Aranka, Aurélia, Melinda, Ferenc, János, Borbála, Szabbas, Csaba, 

Miklós, Leontína, Csinszka.       Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Jer 33,14-16; Zsoltár: Zs 24; Szentlecke: 1Tessz 3,12 - 4,2; Evangélium: Lk 21,25-28.34-36 
 

Jelek lesznek akkor a napban, a 

holdban és a csillagokban, és a földön 

a népek kétségbeesett rettegése a 

tenger zúgása és háborgása miatt. Az 

emberek megdermednek a rémülettől, 

és annak várásától, ami a 

földkerekséggel történik, mert az egek 

erői megrendülnek. Akkor meglátják 

az Emberfiát, amint eljön felhőben, 

nagy hatalommal és dicsőséggel [Dán 

7,13]. Mikor pedig ezek elkezdődnek, 

húzzátok ki magatokat és emeljétek 

fel a fejeteket, mert közel van a ti 

megváltástok.’’ Vigyázzatok hát 

magatokra, hogy el ne nehezedjen 

szívetek a tobzódásban és 

részegségben, s az élet gondjai között, 

és az a nap meg ne lepjen titeket 

hirtelen. Mert mint a csapda, úgy fog 

lecsapni mindazokra, akik az egész 

föld színén laknak. Virrasszatok tehát, 

és minden időben imádkozzatok, hogy 

megmeneküljetek mindattól, ami be 

fog következni, és megállhassatok az 

Emberfia előtt.’’ Lk 21,25-28.34-36 

 „Gondoljatok arra, mit mondhatna rólatok az Úr, ne pedig arra, hogy mit 
mondanak az emberek, ezért vagy azért a tettetekért.”  Don Bosco 

A karácsonyi ünnepekre való előkészület 

ideje ez, amikor Isten Fiának emberekhez 
való első eljövetelére emlékezünk. Egyúttal 
olyan időszak is, amelyikben ez a 
visszaemlékezés ráirányítja figyelmünket 
Krisztus történelemvégi, második 
eljövetelének várására. E két ok miatt az 
adventi idő a bensőséges és örvendező 
várakozás ideje. Az előkészület és a 
várakozás miatt ezt az időszakot 
bensőségesség és örvendező hangulat 
jellemzi. 
http://www.katolikus.hu/szentek2/SZENTEK/00000003.HTM 

Advent 
Az advent az egyházi év kezdeti 
szakasza, Krisztus hármas eljövetelére 
utal: 1. történeti eljövetelére, vagyis a 
megtestesülésére és megszületésére 
(Karácsonykor ünnepeljük); 2. a kegyelmi 
eljövetelére a jelenben, minden ember 
lelkébe; 3. végül történelem-végi 
eljövetelére, a világ végén. (Advent = 
Úrjövet; adventus = jövet; latin szó). 

Elhunytak a múlt héten: Tápai Anna; 
Gulyás Mihály (Erzsébetlak). 
Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért! 

 

A jövő vasárnap 14:00 órakor érkezik 
hozzánk a Mikulás! Szerdáig még lehet 

csomagot rendelni a Mikulástól. Egy 
csomag ára 300 din. 

mailto:gabona.f@gmail.com

