
arra a hegyre, amelyen városuk épült, a 

szakadék szélére, hogy letaszítsák. De 

ő áthaladt közöttük, és eltávozott. 
Lk 4, 21-30 

    Ahol, és amikor elér az 

ember füléhez a Jézust hirdető 
evangélium, ott és akkor az 
üdvösség lehetősége újra meg 
újra hatékony „mát” kínál az 
embernek. Hogy meghallhassuk 
Jézus hívó szavát, hogy nyitott 
legyen szívünk az evangélium 
befogadására, hogy élni tudjuk a 
szeretetet, kérjük ma is Isten 
kegyelmét. 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20160131 
 

 

 
 

A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
2016. január 31-én, XI. évfolyam, 5. szám (360) 

Évközi 4. vasárnap, Bosco János áldp., Marcella. Liturgikus szín: fehér (zöld). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

I. 31-én,  

Évközi 4. vasárnap 

Bosco János áldp., Marcella 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – Savio templ.  

17:00 – esti szentmise: Boldog halál kegyeméért cs. m. 

II. 1-én, hétfőn,  
Brigitta remete nőv., Kincső  

Mária Neve t.: (17:00): Elhunyt Szalézi 

rendtársainkért, cs. m.                        mise után imaóra 
II. 2-án, kedden,  
Gyertyaszentelő Boldogasszony 

Mária Neve t.: 10:00 és 17:00  

Domonkos t. 11:00 

II. 3-án, szerdán,  
Balázs vt. vt., Oszkár pk 

Mária Neve t.: (17:00):  

II. 4-én, csütörtökön,  

Veronika assz., Ráhel 

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

II. 5-én, pénteken,  
Ágota vt. sz., Etelka  

Domonkos t. (16:00):                             

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

                                                               mise után imaóra 
II. 6-án, szombaton,  
Miki Pál vt. és tsai, Dóra 

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

tiszteletére élő és elhunyt RFT-ért én. m. 

II. 7-én,  

Évközi 5. vasárnap 

Richárd családapa, Tódor 

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: Brigitta, 

Kincső, Balázs, Oszkár, Veronika, 

Ráhel, Ágota, Etelka, Pál, Dóra, 

Richárd, Tódor.   

Isten éltessen benneteket! 

Olv: Jer 1,4-5.17-19: Zsolt 70,1-2.3-4a.5-6ab.15ab és 17; Szentl.: 1Kor 12,31–13,13; Ev..: Lk 4, 21-30 
 

                           Abban az időben: 

Jézus beszélni kezdett a zsinagógában: 

„Ma beteljesedett az Írás, melyet az 

imént hallottatok.” Mindenki helyeselt 

neki, és csodálkozott a fönséges 

szavakon, amelyek ajkáról fakadtak. 

„De hát nem József fia ez?” – 

kérdezgették. 

Ekkor így szólt hozzájuk: „Biztosan 

ezt a mondást szegezitek majd nekem: 

Orvos, gyógyítsd önmagadat! A nagy 

tetteket, amelyeket – mint hallottuk – 

Kafarnaumban végbevittél, tedd meg a 

hazádban is!” Majd így folytatta: 

„Bizony mondom nektek, hogy egy 

próféta sem kedves a maga hazájában. 

Igazán mondom nektek, sok özvegy 

élt Izraelben Illés idejében, amikor az 

ég három évre és hat hónapra bezárult, 

úgyhogy nagy éhínség támadt az 

egész földön. De közülük egyikhez 

sem kapott Illés küldetést, csak a 

szidoni Száreptában élő 

özvegyasszonyhoz. Ugyanígy Elizeus 

próféta korában is sok leprás élt 

Izraelben, s egyikük sem tisztult meg, 

csak a szíriai Namán.” 

Ezt hallva, a zsinagógában mind 

haragra gerjedtek. Felugrottak, kiűzték 

őt a városon kívülre, és fölvezették  

 „A hivatást csak imával lehet megőrizni. Aki elhagyja az 
imát, elveszti a hivatást is. Ima kell! Sok ima.” Don Bosco 

DON BOSCO 
 

Don Bosco pappá szentelésekor 
szabályokat írt le, melyeket jövendő 
életében követni szándékozott. A 
szabályok között volt az is, hogy Szalézi 
Szent Ferenc példáját kívánja követni és 
utánozni. 
Később Don Bosco az általa alapított 
rendet is Szalézi Szent Ferencről 
nevezte el, és az első templomot is, amit 
építtet, az ő tiszteletére szentelte. 
Magáévá tette Szalézi Szent Ferenc 

jelmondatát: Lelkeket adj (Uram), a többit 
vedd el!Mindkettőjük hivatása fontos 
részének tekintette a személyes 
lelkivezetést. Ez túlnőtt a gyónás 
keretein; egy, az egész életet átvilágító, 
döntéseket előkészítő 
beszélgetéssorozatot jelentett.  

Ábrahám Béla 
http://www.magyarkurir.hu/hirek/szalezi-szent-ferenc-es-
don-bosco 

mailto:gabona.f@gmail.com

