
előbb volt, mint én.”Mindannyian az ő 

teljességéből részesültünk, kegyelmet 

kegyelemre halmozva. Mert a törvényt 

Mózes közvetítette, a kegyelem és az 

igazság azonban Jézus Krisztus által 

lett osztályrészünk. Istent nem látta 

soha senki, az Egyszülött Isten 

nyilatkoztatta ki, aki az Atya ölén van. 
Jn 1,1-18 

********************* 
 
 

A történelem egy bizonyos pontján 

mi is a világba léptünk, igaz meg lett 
volna nélkülünk is a világ, mint 
ahogyan meg lesz nélkülünk is a világ. 
De azért megkérdezhetjük magunktól 
világosságot jöttünk gyújtani, vagy 
ahová csak megyünk, minden 
elsötétül. Megkérdezhetjük 
magunktól, hogy tevékenységünk 
leírható azzal, hogy „kegyelmet, 
kegyelemre halmozunk”, vagy nem 
mást teszünk, mint gyűlöletet 
gyűlölettel házasítunk. 
            Ez a szöveg egy elmélkedő 
keresztény tolla hegyén született, aki 
maga is beírta nevét a történelembe. 
A legenda szerint élete végén csak ezt 
ismételgette „Fiacskáim szeressétek 
egymást!” Ne mondjatok nem-et a 
felebaráti szeretetre. 
Dr. Benyik György 
http://www.plebania.net/dolgozoszoba/?op=viewgondolat&id=481 
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Karácsony utáni 2. vasárnap, Gyöngyvér, Genovéva sz., Liturgikus szín: fehér. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

I. 3-án,  

Karácsony utáni  2.  

vasárnap 

Gyöngyvér, Genovéva sz. 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – Savio templ.  

17:00 – esti szentmise: Sándor Vilmáért évf. én. m. 

I. 4-én, hétfőn,  
Angéla özv., Titusz, Leóna 

mise után imaóra 

Domonkos t. (16:00):  

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

tiszteletére papi és szerzetesi hivatásokért                       
I. 5-én, kedden,  
Emília sz., Simon, Amáta 

Domonkos t. (16:00) 

Mária Neve t.: (17:00):                         
I. 6-án, szerdán,  
Vízkereszt - Úrjelenés 

Mária Neve t.: (10:00):  

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

I. 7-én, csütörtökön,  

Rajmund áldp., Lúcián 

Domonkos t. (16:00):  

Mária Neve t.: (17:00):                  mise után szentségimádás 

I. 8-án, pénteken,  
Szörény, Szeverin vt.  

Domonkos t. (16:00):                             

Mária Neve t.: (17:00): Nagy Mihályért én. m.                              
                                                    mise után imaóra 

I. 9-én, szombaton,  
Juliánusz vt., Alexia szerz. 

Domonkos t. (15:30):  
Mária Neve t.: (17:00): Liptai Annáért én. m. 

Résvész Erzsébetért én.m. 

I. 10-én,  

Urunk megkeresztelkedése 

Agaton pápa, Vilmos pk 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – Savio templ.  

17:00 – esti szentmise: Ifković Zsoltért 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: Gyöngyvér,  

Genovéva, Angéla, Titusz, Leóna, Emília, Simon, Amáta, Rajmund, Lúcián,  

Szörény, Szeverin, Juliánusz, Alexia, Agaton, Vilmos.  Isten éltessen benneteket! 

Olvas.: Sir 24,1-2.8-12; Zsolt: Zsolt 147,12-13.14-15.19-20; Szentl.: Ef 1,3-6.15-18; Evang.: Jn 1,1-18 
 

            Kezdetben volt az 

Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt 

az Ige, ő volt kezdetben Istennél. 

Minden általa lett, nélküle semmi sem 

lett, ami lett. Benne az élet volt, s az 

élet volt az emberek világossága. A 

világosság világít a sötétségben, de a 

sötétség nem fogta fel. Föllépett egy 

ember, az Isten küldte, s János volt a 

neve. Azért jött, hogy tanúságot 

tegyen, tanúságot a világosságról, 

hogy mindenki higgyen általa. Nem ő 

volt a világosság, csak tanúságot 

kellett tennie a világosságról. (Az Ige) 

volt az igazi világosság, amely 

minden embert megvilágosít. A 

világba jött, a világban volt, általa lett 

a világ, mégsem ismerte föl a világ. A 

tulajdonába jött, de övéi nem fogadták 

be. Ám akik befogadták, azoknak 

hatalmat adott, hogy Isten gyermekei 

legyenek. Azoknak, akik hisznek 

nevében, akik nem a vérnek vagy a 

testnek a vágyából s nem is a férfi 

akaratából, hanem Istentől születtek. S 

az Ige testté lett, és közöttünk élt. 

Láttuk dicsőségét, az Atya 

Egyszülöttének dicsőségét, akit 

kegyelem és igazság tölt be. János 

tanúbizonyságot tett róla, amikor azt 

mondta: „Ez az, akiről hirdettem: Aki 

nyomomba lép, nagyobb nálam, mert  

 „Akarjátok, hogy az Isten sok kegyelemben részesítsen?  
Látogassátok meg gyakran.”  Don Bosco 

Házszentelés:  
Hétfőn: a kereszttől, Hunyadi János utca és a 
Verbászi sor, Fejős Klára és Kozaračka, 
Kedden: Verseci utca és József Attila utca, 
Csütörtökön: Szervó Mihály utca, Bartók Béla, 
Kanizsai és Zombori utcák,  
Pénteken: Tóth István utca, Ady Endre és 
Radnóti Miklós utcák,  
Szombaton: Kiss Ferenc utca, Madách Imre, 
Korvin Ottó, Makarska, Riječka, Bohinjska, 
Veréb Zoltán, Bohinjska stb. (öreg kolónia). 

 
Elhunytak a múlt héten: Csíkos Ernő 
és Rúzsa Erzsébet; Imádkozzunk 
elhunyt testvéreinkért! 
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Keresztségben részesültek       50 
Elsőáldozók száma        45 
Bérmálkoztak         54 
Házasságot kötöttek        14 
Elhaláloztak                                  135 
 

Szentmisén résztvevők átlagos száma 
egy – egy vasárnapon       410 
 

Húsvéti gyónásukat és szentáldozásukat 
elvégezték az idén:       625 
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