
Jánost is, Zebedeus fiait, Simon társait. 

De Jézus bátorságot öntött Simonba: 

„Ne félj! Ezentúl emberhalász leszel.” 

Erre partra vonták hajóikat, és 

mindenüket elhagyva követték Jézust. 
Lk 5,1-11 

    A Te szavadra mégis. 

Minden emberi okoskodás 
ellenére. Minden reménytelenség 
ellenére. Minden ellenerő 
ellenére. Mégis akarok menni, 
mégis akarok tanúságot tenni 
Isten szeretetéről. Hitemből és 
Isten iránti szeretetemből fakad a 
reményem, és akarok ma is Isten 
elé állni: itt vagyok, Uram, engem 
küldj el. 
 http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20160207 
 

 

 
 

A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
2016. február 7-én, XI. évfolyam, 6. szám (361) 

Évközi 5. vasárnap, Richárd családapa, Tódor. Liturgikus szín: zöld. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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.: Cakó Erzsébetért, én. m.   

17:00 – esti szentmise 

II. 8-án, hétfőn,  
Emiliáni Jeromos szerzetes  

Mária Neve t.: (17:00): Nagy Mátyásért én. m.        

                                                               mise után imaóra 
II. 9-én, kedden,  
Apollónia vt. sz., Erik 

Mária Neve t.: (17:00): Sándor Györgyért én. m. 

 

II. 10-én, szerdán,  
Hamvazószerda 

Domonkos t. 16:00 

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

II. 11-én, csütörtökön,  

Szűzanya lourdes-i jelenése 

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

                                                       mise után szentségimádás 

II. 12-én, pénteken,  
Lívia, Eulália sz., Lídia 

Domonkos t. (16:00):                             

Mária Neve t.: (17:00): Csíkos Ernőért én. m.                                

                                                               mise után imaóra 
II. 13-án, szombaton,  
Linda, Relinda szerz., Ella 

Domonkos t. (15:30):  
Mária Neve t.: (17:00): Sarnyai Györgyért 2. évf. én. 

m. 

II. 14-én,  

Nagyböjt  1. vasárnapja 

Bálint vt. pk., Valentin 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – Savio templ: Lurdesi Szűzanya tiszteletére, 

megtéréséért és betegekért 

17:00 – esti szentmise: Boldizsár Károly- Rácz János- 

s Terézért én. m. 
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Apollónia, Erik, Lívia,  Eulália, Lídia, Linda, Relinda, Bálint, Valentin. 

                                              Isten éltessen benneteket! 

Olvasm: Iz 6,1-2a.3-8: Zsolt 137,1-2a.2bc-3.4-5.7c-8; Szentl.: 1Kor 15,3-8.11; Evangélium: Lk 5,1-11 
 

                           Amikor Jézus 

egyszer a Genezáret tavánál állt, nagy 

tömeg sereglett köréje, hogy hallgassa 

az Isten szavát. Jézus látta, hogy a tó 

partján két bárka vesztegel. A 

halászok kiszálltak, és a hálóikat 

mosták. Beszállt hát az egyik bárkába, 

amelyik Simoné volt, s megkérte, 

hogy vigye kissé beljebb a parttól. 

Aztán leült, és a bárkából tanította a 

népet. 

Amikor befejezte a tanítást, így szólt 

Simonhoz: „Evezz a mélyre, és 

vessétek ki a hálótokat halfogásra.” 

„Mester – válaszolta Simon –, egész 

éjszaka fáradoztunk, s nem fogtunk 

semmit, de a te szavadra, kivetem a 

hálót.” Meg is tette, s annyi halat 

fogtak, hogy szakadozni kezdett a 

háló. Intettek a másik bárkában levő 

társaiknak, hogy jöjjenek és 

segítsenek. Azok odamentek, és úgy 

megtöltötték mind a két bárkát, hogy 

majdnem elsüllyedt. 

Ennek láttán Simon Péter Jézus 

lábához borult, és e szavakra fakadt: 

„Uram, menj el tőlem, mert bűnös 

ember vagyok.” A szerencsés halfogás 

láttán ugyanis társaival együtt félelem 

töltötte el. Hasonlóképpen Jakabot és  

 „Tegyünk meg mindent, amit megtehetünk és az 
irgalom Atyja pótolja, ami hiányzik.” Don Bosco 

HAMVAZÓSZERDA 
Ezen a napon kezdődik a Húsvét előtti 
40 napos böjt, a Szent Negyvennap (a 
Nagyböjt). Mivel a régi böjti gyakorlat a 
Nagyböjt idején teljes hústilalmat írt elő a 
híveknek, ezért a Hamvazószerda előtti 
keddet a népnyelv Húshagyókedd-nek, a 
Feltámadás ünnepét pedig Húsvét-nak 
(= húsnak ismételt vétele) nevezte el. Ma 
a szigorú böjt csak Hamvazószerdán és 
Nagypénteken kötelező. Ezen a napon 
és a rákövetkező vasárnapon a hívek 
homlokát az előző év virágvasárnapján 
szentelt barka hamujával hintik meg 

(vagy kis kereszt alakú hamujellel jelölik 
meg). A hamvazó pap közben 
figyelmeztet: �Emlékezzél, ember, hogy 
por vagy és porrá leszel! A hamu az 
elmúlás természetes jelképe. A nagyböjt 
a bűnbocsánat szentségéhez járulás 
ideje. Régen ekkor kezdődött a hittanulók 
felkészítése a keresztségre és a hívek 
általános bűnbánati ideje. 
http://www.katolikus.hu/szentek2/SZENTEK/00000091.HTM 

BÉRMÁLÁS – május 8-án. 

ELSŐÁLDOZÁS – május 29-én. 
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