
        Amikor Jézus megkeresz-

telkedik a Keresztelő bűnbánati 
keresztségével egy folyamat veszi 
kezdetét. Belép az emberek közé, hogy 
mint ember magába fogadja Isten 
Szentlelkét, aki helyreállítja a rendet a 
világban. A befogadás nem megy egyik 
pillanatról a másikra. Amikor meghal a 
kereszten, akkor fogadja be 
tökéletesen a Szentlelket, mert a 
Szentlélek csak ott jelenik meg, ahol a 
szeretet életté válik. Nagyobb 
szeretete pedig senkinek nincs, mint 
aki életét adja barátaiért. Amikor 
meghal a kereszten, akkor fejeződik be 
keresztsége, mert mindenestől 
elfogadta a Szentlelket. S a Szentlélek, 
Isten ereje támasztja fel őt halottaiból 
egy új életre.  
Terád is leszállt a Szentlélek mikor 
megkereszteltek, de vajon rajtad maradt-
e? Hagytad-e őt szóhoz jutni életedben, 
igyekeztél-e elfordulni a bűntől és 
Istenhez fordulni a Lélek vezetésével? 
Vajon magadon hagytad-e a Szentlelket, 
hogy majd feltámasszon téged is az utolsó 
napon egy új életre, amelyben Isten 
"Letöröl szemükről minden könnyet. Nem 
lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, 
sem fáradság." 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20160110 
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Urunk megkeresztelkedése, Agaton pápa, Vilmos pk, Liturgikus szín: fehér. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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. 

I. 11-én, hétfőn,  
Tasziló szerz., Szalviusz pk.  

Domonkos t. (16:00):  

Mária Neve t.: (17:00): Hajdú Máriáért én. m.                  

                                                               mise után imaóra 
I. 12-én, kedden,  
Ernő vt., Erneszta 

Domonkos t. (16:00) 

Mária Neve t.: (17:00): Kőrösi Ilonkáért cs.m.                      
I. 13-án, szerdán,  
Vidor pk egyht., Csongor 

Mária Neve t.: (10:00):  

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

I. 14-én, csütörtökön,  

Bódog, Félix áldp. 

Domonkos t. (16:00):  

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

I. 15-én, pénteken,  
Remete Pál, Lóránt, Mór  

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

I. 16-án, szombaton,  
Marcell pápa, Priszcilla 

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

I. 17-én,  
Évközi 2. vasárnap 

Remete Antal apát, Antónia 

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: Tasziló,  

Szalviusz, Ernő, Erneszta, Vidor, Csongor, Bódog, Félix, Pál, Lóránt, Mór,  

Marcell, Priszcilla, Antal, Antónia.            Isten éltessen benneteket! 

Olv: Iz 42,1-4.6-7; Zsolt:28,1a és 2.3ac-4.3b. és 9b-10; Szentl.: ApCsel 10,34-38; Ev.: Lk 3,15-16.21-22 
 

            Abban az időben: 

A nép feszülten várakozott. 

Mindnyájan azon töprengtek 

magukban, vajon nem János-e a 

Krisztus. Ezért János így szólt 

hozzájuk: „Én csak vízzel 

keresztellek benneteket. De eljön, 

aki hatalmasabb nálam, akinek 

saruszíját sem vagyok méltó 

megoldani. Ő majd Szentlélekkel 

és tűzzel fog titeket 

megkeresztelni. 

Ekkor történt, hogy amikor a nép 

keresztelkedni ment, Jézus is 

megkeresztelkedett. Miközben 

imádkozott, megnyílt az ég, és a 

Szentlélek leszállt rá látható 

alakban, mint egy galamb. Szózat 

is hallatszott az égből: „Te vagy az 

én szeretett Fiam, benned telik 

kedvem.”   
Lk 3,15-16.21-22 

 „Amikor bekerültök a mennyországba, Isten megmutatja a 
lelkeket, akiknek megmentésében tettetek valamit.” 

 Don Bosco 

Februárban kezdődik a 
szentségekre való felkészülés 

felnőttek számára, 
illetve azok számára, akik  

hazaságra készülnek. 
Kérjük híveinket, legyenek  

szívesen szólni nekik! 
 

Jézus keresztelkedésében az alázat, a 
bűnbánat és az ima jelenik meg. Mi is így 
szeretnénk ma Jézus elé állni. Alázattal, 
bűnbánattal és imával. Jézus 
keresztségének ünnepe jelzi, hogy Isten 
mindenkit meghív a keresztségre, a vele 
való közös életre. Erősítsük meg 
Jézushoz való tartozásunkat. 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20160110 
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