
Ferenc pápa, amikor a gyerekekről beszélt, még 

egy nagyon szép gondolatot fogalmazott meg: 
valahányszor gyermek születik a világra, a szülők 

és az egész társadalom jövője és reménysége 
kitárul.  

Minden gyermek léte szüleiben „gyökerezik”. 
Szüleinket soha sem szabad elhagynunk, 

alábecsülnünk! Szüleinkkel együtt építsük a jövőt, 
haladjunk előre és mutassunk példát, hogy 

mindenki ugyanígy tegyen. 
Az a város, ahol kevés gyermek születik, valóban 

sivár, boldogtalan város, olyan, amelynek nincsen 
jövője.  
Forrás és illusztráció: Pontificium Consilium pro Familia (A Család Pápai Tanácsa), 
Magyar Kurir 

 

 
 

        A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
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 Ádvent 3. vasárnapja, I.Damazusz pp, Szabin. Liturgikus szín: lila. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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. 

XII. 12-én, hétfőn,  
Chantal J. Franciska szerz.  

Domonkos t. (16:00):  
Mária Neve t.: (17:00): Egy ismeretlen barátért én. m.       

                                                                               mise után imaóra 

XII. 13-án, kedden,  
Lúcia vt. sz., Otília, Elza sz. 

Domonkos t. (16:00): 

Mária Neve t.: (17:00):  

XII. 14-én, szerdán,  
Keresztes János p. egyht. 

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

XII. 15-én, csütörtökön,  

Valér pk, Detre, Ders 

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

XII. 16-án, pénteken,  
Etelka hitv. özv., Adelaida 

Domonkos t. (16:00):  

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

                                                                    mise után imaóra 

XII. 17-én, szombaton,  

Lázár, az Úr barátja 
Domonkos t. (15:30):  
Mária Neve t.: (17:00): Hálaadó szentmise az elvégzet 

munkáért és a munkásokért én. m. 

XII. 18-án,  
Advent 4.  vasárnapja, 

Gracián, Graciella 

08:30 – hívekért  

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

11:00 – Savio temp.: Virág Mihályért évf. én. m. 

17:00 – esti szentmise: Dohar Ibolykáért 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 35,1-6a.10. Zsolt 145,7.8-9a.9bc-19. Szentl.: Jak 5,7-10; Evangélium: Mt 11,2-11 

                            Abban az időben: 

Amikor a börtönben raboskodó János 
Jézus tetteiről hallott, elküldte hozzá 
tanítványait, hogy kérdezzék meg 
tőle: „Te vagy-e az, akinek el kell 
jönnie, vagy valaki mást várjunk?” 
Jézus így válaszolt nekik: „Menjetek, 
és adjátok tudtul Jánosnak mindazt, 
amit láttok és hallotok: a vakok 
látnak, a sánták járnak, a halottak 
feltámadnak, a szegényeknek pedig 
hirdetik az örömhírt. Boldog az, aki 
nem botránkozik meg bennem!” 
Mikor elmentek, Jézus így kezdett 
beszélni Jánosról a tömegnek: „Mit 
akartatok látni, amikor kimentetek a 
pusztába? Talán széltől lengetett 
nádszálat? Vagy miért mentetek ki? 
Hogy finom ruhába öltözött embert 
lássatok? Akik finom ruhában járnak, 
azok királyi palotában laknak! Vagy 
miért mentetek ki? Hogy prófétát 
lássatok? Igen, mondom nektek: még 
prófétánál is nagyobbat! Ő az, akiről 
ezt írták: Íme, elküldöm követemet 
színed előtt, hogy elkészítse az utat 
teelőtted. Bizony, mondom nektek: 
Asszonyok szülöttei között nem 
támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál! 
De még őnála is nagyobb az, aki a 
legkisebb a mennyek országában.  
Mt 11,2-11 

 „Legyen bátorságod megvallani hitedet és meggyőződésedet.” 
Don Bosco 

Elhunytak a múlt héten: 

Juhász József,  

Pacsa Anna és 

Hallai Erzsébet. 
Imádkozzunk elhunyt 

testvéreinkért! 

 
A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Franciska, 

Lúcia, Otília, Elza, János, Valér, Detre, Ders, Etelka, Adelaida, Lázár,  

Olimpia, Gracián, Graciella.           Isten éltessen benneteket! 

Advent harmadik vasárnapja az 
öröm vasárnapja; aminek semmi 
más alapja nincs, csak ez, hogy az Úr 
közel van. Az öröm lehet a remény 
forrása is, mint Szofoniás próféta 
idejében, amikor a választott nép 
visszatért a fogságból. Szívükben ott a 
remény és az öröm: Szabadítót küld 
az Isten! 
Örvendezésre hív a vasárnap: van 
bennem öröm az Úr érkezésére, 
tudom-e szelíden várni? Az élet maga 
is arra indít, hogy szerények legyünk, 
s mégis mennyi bennünk a bizonyítási 
vágy, hogy mindenáron lássák, hogy 
vagyunk valakik, s pláne hogy ezt a 
közelgő Úr lássa meg. 
Kiss Ulrich SJ gondolatai 2003 
http://plebania.net/dolgozoszoba/?op=viewgondolat
&id=46 
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