
 

 
 

        A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
         2016. november 27-én, XI. évfolyam, 48. szám (403) 

 Ádvent 1. vasárnapja, Szosztén tanítvány, Virgilia. Liturgikus szín: lila. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

XI. 27-én,  
Advent 1.  vasárnapja, 

Szosztén tanítvány, 

Virgilia 

08:30 – hívekért  

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

11:00 – Savio temp. 

17:00 – esti szentmise: Jó halál kegyelméért cs. m. 

XI. 28-án, hétfőn,  
Marchiai Jakab vt., Stefánia  

Domonkos t. (16:00):  
Mária Neve t.: (17:00):                                         mise után imaóra 

XI. 29-én, kedden,  
Illumináta sz., Ilma, Taksony 

Domonkos t. (16:00): 

Mária Neve t.: (17:00):  

XI. 30-án, szerdán,  
András ap-. Andrea 

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

XII. 1-én, csütörtökön,  

Blanka hitvalló királynő 

Domonkos t. (16:00):  
Mária Neve t.: (17:00): Kasza Attiláért évf. én. m.           

                                                       mise után szentségimádás 

XII. 2-án, pénteken,  
Aranka sz., Aurélia, 

Melinda 

Domonkos t. (16:00):  

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

                                                                    mise után imaóra 

XII. 3-án, szombaton,  

Xavéri Ferenc szerz. pap 
Domonkos t. (15:30):  
Mária Neve t.: (17:00): Mária szeplőtelen Szíve tiszteletére 

élő és elhunyt RFT-ért én. m. 

XI. 4-én,  
Advent 2.  vasárnapja, 

Damaszk. János p., 

Borbála vt. 

08:30 – hívekért  

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

11:00 – Savio temp.: Szarvák Imréért én. m. 

17:00 – esti szentmise: Hunka Andrásért én. m. 
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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. 

Olvas.: Iz 2,1-5 Zsolt 121,1-2.3-4a.(4b-5; 6-7).8-9. Szentl.: Róm 13,11-14; Evangélium: Mt 24,37-44 

                                 Abban az 

időben Jézus így szólt 

tanítványaihoz: Amikor az Emberfia 

eljön, ugyanaz történik, mint Noé 

napjaiban. A vízözön előtti 

napokban az emberek ettek, ittak, 

nősültek és férjhez mentek –, 

egészen addig a napig, amikor Noé 

beszállt a bárkába. Semmit sem 

sejtettek mindaddig, míg be nem 

következett a katasztrófa, és a víz el 

nem sodorta mindannyiukat. Így lesz 

ez akkor is, amikor az Emberfia 

eljön. Ha akkor ketten lesznek kint a 

mezőn, az egyiket fölveszik, a 

másikat otthagyják. Ha két asszony 

őröl a malmával, az egyiket 

fölveszik, a másikat otthagyják. 

Virrasszatok tehát, mert nem 

tudhatjátok, mely napon jön el a ti 

Uratok! Mert nyilvánvaló, hogy ha a 

ház gazdája tudná, hogy melyik 

órában jön a tolvaj, fenn virrasztana, 

és nem hagyná, hogy betörjenek a 

házba. Legyetek tehát ti is készen, 

mert az Emberfia abban az órában 

jön el, amikor nem is gondoljátok.  
Mt 24,37-44 

 „Aki életében jót tesz, halálában jó lesz neki.”   
Don Bosco 

Elhunytak a múlt 

héten: Hunka 

András, Viola 

Gizella. 
Imádkozzunk 

elhunyt 

testvéreinkért! 

 
A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Jakab, Stefánia, 

Illumináta, Ilma, Taksony, András, Andrea, Blanka, Aranka, Aurélia, Melinda, 

Ferenc, János, Borbála.                        Isten éltessen benneteket! 

Advent, új kezdet, új 
egyházi év. Újra útnak 
indulunk Jézus Krisztus 
útján. Jócselekedetekkel 
akarunk indulni a közelgő 
Krisztus elé. Új 
elhatározás, szent 
várakozás gyullad a 
lelkünkben. Virrasztva és 
imádkozva készülünk 
Jézus megtestesülését 
ünnepelni. 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/2016
1127 

A Biblia legvégén feltör a szívből 
fakadó kérés: jöjj el, Uram Jézus. A 
valamiképp már Istenre talált és ezért 
Istent még inkább kereső ember 
kívánsága ez. Oly mély, hogy 
ránkmaradt arám eredetije: 
maranatha: Jöjj el, Uram Jézus! Az 
advent szó ennek a latin megfelelője. 
Az egyház nyelvén Úr-jövetet jelent. 
Az Úr: a názáreti Jézus Krisztus, 
akiben Isten úgy szerette a világot, 
hogy egyszülött Fiaként adta Őt 
nekünk, hogy mindaz, aki benne hisz, 
el ne vesszen, hanem örökké éljen. 
Az adventi harangok egy 4 
vasárnappal összefogott időszak 
komolyanvételére hívnak, hogy 
felkészüljünk Jézus születésnapjára az 
elébb mondott hármas értelemben. A 
liturgia ugyancsak nevelően válogatja 
össze mondanivalóját. Ezt 
elmélyítheti az adventi koszorú 
gyertyáinak fokozatos meggyújtása, - 
akár a családi otthonokban is. 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20161127 

Lelkem hozzád 

emelem, Uram, 

én Istenem, 

benned bízom, ne 

valljak szégyent! 
Zsolt 24,1 
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