
 

 
 

        A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
         2016. december 4-én, XI. évfolyam, 49. szám (404) 

 Ádvent 2. vasárnapja, Damaszk. János p., Borbála vt. Liturgikus szín: lila. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

XII. 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. 

XII. 5-én, hétfőn,  
Szabbas apát, Csaba vezér  

Domonkos t. (16:00):  
Mária Neve t.: (17:00): Medjugori Szűzanya tiszteletére lelki 

hivatásokért cs. m.                                            mise után imaóra 

XII. 6-án, kedden,  
Miklós pk, Leontína, Csinszka 

Domonkos t. (16:00): 

Mária Neve t.: (17:00): Sári Juliskáért cs. m. 

XII. 7-én, szerdán,  
Ambrus pk egyht, Ambrózia 

Domonkos t. (16:00):  
Mária Neve t.: (17:00): Sári Juliannáért én. m.                               

XII. 8-án, csütörtökön,  

Szűz Mária Szeplőtelen 

Fogantatása 

Mária Neve t.: (10:00):  
Domonkos t. (11:00):  
Mária Neve t.: (17:00):                     mise után szentségimádás 

XII. 9-én, pénteken,  
Valéria vt, Fourier Péter p. 

Domonkos t. (16:00): Gulyás Valériáért én. m. 
Mária Neve t.: (17:00):  

                                                                    mise után imaóra 

XII. 10-én, szombaton,  
Milthiád pp., Judit, Loretta 

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

XII. 11-én,  
Advent 3.  vasárnapja, 

I.Damazusz pp, Szabin 

08:30 – hívekért  

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

11:00 – Savio temp. 

17:00 – esti szentmise: Tápai családért: 2 Jánosért és 

Katalinért 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. 

A cserkészek 

szervezésében 

dec. 18-án 

érkezik hozzánk 

a BETLEHEMI 

LÁNG! 

 

Olvas.: Iz 11,1-10. Zsolt 71,2.7-8.12-13.17. Szentl.: Róm 15,4-9; Evangélium: Mt 3,1-12 

                   Abban az időben: 

Keresztelő János megjelent Judea 
pusztájában, és így tanított: „Térjetek 
meg, elközelgett a mennyek országa!” 
Ő volt az, akiről Izajás próféta ezt 
mondta: 
A pusztában kiáltónak szava: 
Készítsétek elő az Úr útját, 
tegyétek egyenessé ösvényeit! 
János öltözéke teveszőrből készült, és 
bőrövet viselt a derekán. Sáska és 
vadméz volt az étele. Kivonult hozzá 
Jeruzsálem, egész Judea és a Jordán 
vidéke. Megvallották bűneiket, és ő 
megkeresztelte őket a Jordán 
folyóban. 
Amikor látta, hogy sok farizeus és 
szadduceus is jön hozzá 
megkeresztelkedni, így szólt 
hozzájuk: „Viperák fajzata! Ki indított 
benneteket arra, hogy meneküljetek a 
közelgő harag elől? Teremjétek hát a 
bűnbánat méltó gyümölcsét! És ne 
higgyétek, hogy közben azt 
gondolhatjátok: A mi atyánk 
Ábrahám! Mert mondom nektek: 
Isten ezekből a kövekből is tud 
Ábrahámnak fiakat támasztani. A 
fejszét ráhelyezték már a fák gyökeré- 

 „Ne találj kibúvót hibáid alól, inkább javulj meg.”  
Don Bosco 

Elhunytak a múlt héten: Süli Katalin, Szabó 

Mariska (Écska). 
Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért! 

 
A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Szabbas, Csaba, 

Miklós, Leontína, Csinszka, Ambrus, Ambrózia, Mária, Valéria, Péter, Milthiád, 

Judit, Loretta, Damazusz, Szabin.           Isten éltessen benneteket! 

Jöjj el, édes Üdvözítőnk! szabadíts ki a bűn 
rabságából, melybe többszörös ígéretünk után 

is megint visszaestünk! Tudjuk, hogy már itt az 
óra az álomból fölkelnünk, mert most közelebb 

vagyon a mi üdvösségünk. Áraszd ránk 
kegyelmedet, hogy elvetvén a sötétség 

cselekedeteit, a világosság fegyvereibe 
öltözzünk; mint nappal tisztességesen járjunk, 

szeplőtelen érzéssel, irigykedés nélküli 
szeretetben.     http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20161204 

re: Kivágnak és tűzre vetnek minden 
fát, mely jó gyümölcsöt nem terem! 
Én csak vízzel keresztellek titeket a 
bűnbánatra, de aki énutánam jön, az 
erősebb nálam; arra sem vagyok 
méltó, hogy a saruit hordozzam. Ő 
Szentlélekkel és tűzzel keresztel meg 
titeket; kezében tartja már a lapátot, 
hogy kitakarítsa szérűjét. A búzát 
magtárba gyűjti, a pelyvát pedig 
olthatatlan tűzben elégeti!”  
Mt 24,37-44 
 

Ádvent második vasárnapjának 
üzenete így hangzik: Jön az Isten 
országa! Isten országa 
megérkezett, amikor közöttünk 
járt az emberré lett Fiú Isten. 
Megvalósul Isten országa az 
Egyházban, ahol Isten szavát 
hirdetik és kiosztják szentségeit. 
Isten országát készítjük elő 
lelkünkben a bűnbánat által. 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20161204 

Gyerekek 

figyelem: 
ORATÓRIUM 

dec. 10-én! 
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