
"Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra 
csak azt mondom, örüljetek. 
Emberszerető jóságtokat ismerje meg 
mindenki! Az Úr közel van." 
Advent harmadik vasárnapja az öröm 
vasárnapja; aminek semmi más alapja 
nincs, csak ez, hogy az Úr közel van.  
Az öröm lehet a remény forrása is, 
mint Szofoniás próféta idejében, 
amikor a választott nép visszatért a 
fogságból. Szívükben ott a remény és 
az öröm: Szabadítót küld az Isten! 
Örvendezésre hív a vasárnap: van 
bennem öröm az Úr érkezésére, 
tudom-e szelíden várni? Az élet maga 
is arra indít, hogy szerények legyünk, s 
mégis mennyi bennünk a bizonyítási 
vágy, hogy mindenáron lássák, hogy 
vagyunk valakik, s pláne hogy ezt a 
közelgő Úr lássa meg. 

Dr Benyik György 2003 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20151213 
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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. 

XII. 14-én, hétfőn,  
Keresztes János áldp. egyhtan  

Domonkos t. (16:00):  

Mária Neve t.: (17:00):  Sándor Györgyért és elhunyt 

Sándor család tagjáiért én m.             mise után imaóra 
XII. 15-én, kedden,  
Valér pk., Detre, Ders 

Domonkos t. (16:00) 

Mária Neve t.: (17:00):                        mise után bibliaóra 
XII. 16-án, szerdán,  
Etelke hitv. özv., Adelaida 

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

XII. 17-én, csütörtökön,  

Lázár, az Úr barátja, Olimpia 

gyónó nap 

Domonkos t. (16:00):  

Mária Neve t.: (17:00): Sztojkó Gizelláért cs. m. 

                                                       mise után szentségimádás 

XII. 18-án, pénteken,  
Gracián pk, Graciella,  

Domonkos t. (16:00):                            gyónó nap 

Mária Neve t.: (17:00):                        mise után imaóra 
XII. 19-én, szombaton,  
Anasztáz pk, V.Orbán pp 

Domonkos t. (15:30):  
Mária Neve t.: (17:00): Takács Vilmáért én. m. 

XII. 20-án,  

Ádvent 4.  vasárnapja 

Teofil vt. katona, Baján 

08:30 – szentmise a hívekért 

10:00 – BETLEHEMI LÁNG - cserkészek 

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: János, Valér,  

Detre, Ders, Etelka, Adelaida, Lázár, Olimpia, Gracián, Graciella,  

Anasztáz, Orbán, Teofil, Baján.                    Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Szof 3,14-18a; Zsoltár: Iz 12,2-6; Szentlecke: Fil 4,4-7; Evangélium: Lk 3,10-18 
 

Ekkor megkérdezte őt a tömeg: ,,Mit 

cselekedjünk tehát?’’ Ő ezt felelte 

nekik: ,,Akinek két köntöse van, ossza 

meg azzal, akinek nincsen; és akinek 

ennivalója van, hasonlóképpen 

tegyen.’’ Odajöttek a vámosok is, 

hogy megkeresztelkedjenek, és 

megkérdezték tőle: ,,Mester! Mit 

cselekedjünk?’’ Ő ezt válaszolta 

nekik: ,,Semmit ne követeljetek azon 

felül, ami elő van írva nektek.’’ 

Megkérdezték őt a katonák is: ,,Hát 

mi mit cselekedjünk?’’ Azt mondta 

nekik: ,,Senkit se bántalmazzatok, ne 

zsaroljatok, és elégedjetek meg a 

zsoldotokkal.’’ A nép pedig 

várakozott, és mindenki tanakodott 

szívében János felől, vajon nem ő-e a 

Krisztus. János így szólt 

mindnyájukhoz: ,,Én csak vízzel 

keresztellek titeket. De jön, aki 

erősebb nálam, akinek nem vagyok 

méltó a saruszíját megoldani. Ő 

Szentlélekkel és tűzzel fog 

megkeresztelni titeket. Szórólapátja a 

kezében van, és megtisztítja szérűjét. 

A búzát összegyűjti a magtárjába, a 

pelyvát pedig olthatatlan tűzzel 

elégeti.’’ Még sok egyébre is intette, 

tanította a népet.  

Lk 3,10-18 

 „Ne szalasszunk el egy alkalmat sem, amikor Isten lehetőséget ad a jóra.”  

Don Bosco 

LÚCIA (dec. 13.) életéről igen keveset 

tudunk. Szicíliában, Syracusa városában 
született, a 3. század vége felé, ősi, előkelő 
római patrícius családba. Apja halála után 
súlyosan beteg édesanyjával élt itt, aki már 
férjet is kiszemelt Lucának. Édesanyja 
gyógyulása érdekében elzarándokoltak 
Cataniába Szent Ágota vértanú sírjához. 
Mélységes hite kiesdette édesanyja 
gyógyulását. Az anya a csodálatos 

gyógyulás után már nem eröltette lánya 
házasságát pedig egy nagyon magabiztos 
völegényjelölttel állapodott meg korábban. 

Elhunytak a múlt héten: Nikolić 

Tomislav, Tóth Ágnes; 
Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért! 

 

A sértődött, és a nagyon remélt vagyonból 
kimaradó vőlegény azonban 
csalódottságában feljelentette Luciát 
Pascasius helytartónál, kereszténysége 
miatt. A helytartó beidézte a lányt és 
áldozatot követelt tőle az istenek oltárán. 
Luca ezt megtagadta. Többféle kínzással 
próbálták "jobb belátásra bírni", halálra 
itélték, de minden hatástalan volt, nem 
tudták kivégezni. Végül karddal szúrták át a 
nyakát. Meghalt 303-ban. Halála előtt még 
meg tudott áldozni. Vértanúsága 
Diocletianus alatt történt, Syracusa 
városában. Épségben maradt testét később 
Velencébe vitték. Régtől fogva tisztelt szent, 
a misekánonban is szerepel a neve. 
http://www.katolikusradio.hu/szentek/238 
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