
Manapság sokat hallunk útépítésekről. 
Főleg a nehézségekről, ami körülveszi. 
És milyen jó, ha jó úton haladhatunk a 
célunk felé. Hidakkal és alagutakkal 
kímélik meg az autóst a hegy- és völgy 
menetektől.  
Adventi utunkon látjuk a célt, Isten 
Országát, ahova szeretnénk eljutni. 
Tudom, szeretném tudatosítani, hogy 
honnan hova akarok eljutni. És ha 
tudom az utat, láthatom a 
nehézségeket is, felmérhetem az 
akadályokat.  
Vannak akadályok, amelyek rajtam 
kívül állnak, amelyeket nem tudok 
legyőzni. Külső körülmények, bennem 
rejlő legyőzhetetlen akadályok. Ha 
valamiről belátom, hogy 
legyőzhetetlen, akkor az fél győzelem, 
mert nem kezdek el vele küzdeni, 
hanem kikerülöm.  
Mik lehetnek az akadályok? Bűneim, 
gyengeségeim, türelmetlenségem, 
állhatatlanságom.  
A mai vasárnap és az előttünk álló hét 
a helyzetfelmérés hete lehet. 
Tudatosítsam magamban, hogy mik a 
hegyek és völgyek, mik az akadályok, 
amelyek akadályoznak utamon. 
 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20151206 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
2015. december 6-án, X. évfolyam, 49. szám (352) 

Ádvent 2. vasárnapja, Illumináta sz., Taksony,  Liturgikus szín: lila. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 

XII. 7-én, hétfőn,  
Ambrus pk.  egyht, Ambrózia 

mise után imaóra 

Domonkos t. (16:00):  

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

tiszteletére papi és szerzetesi hivatásokért cs.m.                         
XII. 8-án, kedden,  
Szűz Mária Szeplőtelen 

Fogantatása 

Mária Neve t.: (10:00): Zanai András- Ágota- és Jánosért, cs. m. 

Domonkos t. (11:00) 

Mária Neve t.: (17:00):  
XII. 9-én, szerdán,  
Valéria vt., Fourier Péter p. 

Domonkos t. (16:00): Gulyás Valériáért, én m. 
Mária Neve t.: (17:00):  

XII. 10-én, csütörtökön,  

Milthiád pp., Judit, Loretta 

Domonkos t. (16:00):  

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

                                                       mise után szentségimádás 

XII. 11-én, pénteken,  
I. Damazusz pp., Szabin 

Domonkos t. (16:00): Palatinus Irénért én m.     
Mária Neve t.: (17:00): Ormai Matildért emlékezetére, aki 

féléve elhunyt, én.m.                                  mise után imaóra 

XII. 12-én, szombaton,  
Chantal J. Franciska szerz. 

Domonkos t. (15:30):  
Mária Neve t.: (17:00): Törköly Flóriánért én. m. 

XII. 13-án,  
Ádvent 3.  vasárnapja 

Lúcia vt. sz., Otília, Elza sz. 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – Savio templ.  

17:00 – esti szentmise: Tápai Jánosért évf. 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: Golob Feliks SDB, szerkesztő: Gabona Ferenc. 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Ambrus,  

Ambrózia, Mária, Valéria, Péter, Milthiád, Judit, Loretta, Damazusz, 

Szabin, Franciska, Lúcia, Otília, Elza.        Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Bar 5,1-9; Zsoltár: Zs 125; Szentlecke: Fil 1,4-6.8-11; Evangélium: Lk 3,1-6 
 

Tibériusz császár uralkodásának 

tizenötödik esztendejében, amikor 

Poncius Pilátus volt Júdea helytartója, 

Heródes pedig Galilea negyedes 

fejedelme, Fülöp, a testvére Itúrea és 

Trachonitisz tartomány negyedes 

fejedelme, és Lizániász Abilína 

negyedes fejedelme, Annás és Kaifás 

főpapok alatt, elhangzott az Úr igéje 

Jánoshoz, Zakariás fiához, a 

pusztában. S ő elment a Jordán egész 

környékére, hirdette a bűnbánat 

keresztségét a bűnök bocsánatára, 

amint írva van Izajás próféta 

beszédeinek könyvében: ,,A pusztában 

kiáltónak szava: ,,Készítsétek az Úr 

útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. 

Minden völgyet betöltenek, minden 

hegyet és halmot elhordanak; ami 

görbe, egyenes lesz, a göröngyös 

pedig sima úttá: és meglátja minden 

test Isten üdvösségét''’’ [Iz 40,3-5]. 

Lk 3,1-6 

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

Advent 
Négy adventi vasárnap van ebben az 

időszakban, ez felkészülési idő: Karácsony 

misztériumához. Advent az imádság ideje, 

bűnbánati idő; Krisztus eljövetelére való 

várakozás és a Messiás utáni vágy jellemzi; 

ezen kívül fontos vonása a Szűzanya 

leggyengédebb tisztelete. 
http://www.katolikus.hu/szentek2/SZENTEK/00000003.HTM 

 
Elhunytak a múlt héten: Körösi 

Ilona, Vencel István, Kasza Attila, 
Révész Erzsébet, Csiszár István; 
Nedeljković Anka (Erzsébetlak). 
Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért! 

 

Ma 14:00 órakor érkezik 
hozzánk a Mikulás! 

mailto:gabona.f@gmail.com

