
 

 
 

        A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
         2017. január 8-án, XII. évfolyam, 1. szám (408) 

 Urunk megkeresztelkedése, Szörény, Szeverin vt.. Liturgikus szín: fehér. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

I. 8-án,  
Urunk 

megkeresztelkedése, I 
Szörény, Szeverin vt 

08:30 – hívekért  

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

11:00 – Savio temp. 

17:00 – esti szentmise 

I. 9-én, hétfőn,  
Juliánusz vt., Alexia szerz.  

Domonkos t. (16:00):  
Mária Neve t.: (17:00): A Medjugorjei Szűzanya tiszteletére papi 

és szerzetesi hivatásokért cs. m.                          mise után imaóra 

I. 10-én, kedden,  
Agaton pápa, Vilmos pk 

Domonkos t. (16:00): 

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

I. 11-én, szerdán,  
Tasziló szerz., Szalviusz pk 

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

I. 12-én, csütörtökön,  

Ernő vt., Erneszta 

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

I. 13-án, pénteken,  
Vidor pk, egyht, Csongor 

Domonkos t. (16:00):  

Mária Neve t.: (17:00): Juhász Józsefért én. m.   

                                                                    mise után imaóra 

I. 14-én, szombaton,  

Bódog, Félix áldp. 
Domonkos t. (15:30):  
Mária Neve t.: (17:00):  

I. 15-én,  
Évközi 2.  vasárnap, 

Remete Pál, Lóránt, Mór 

08:30 – hívekért  

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

11:00 – Savio temp.:  

17:00 – esti szentmise:  
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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 42,1-4;6-7. Zsolt 28,1a és 2.3ac-4.3b és 9b-10. Szentl.: ApCsel 10,34-38; Evangélium: Mt 3,13-17 

                            Abban az időben: 

Jézus elment Galileából a Jordán 
(folyó) mellé Jánoshoz, hogy 
megkeresztelkedjék nála. János 
azonban tiltakozott: „Neked kellene 
megkeresztelned engem, és te jössz 
hozzám?” Jézus azonban így szólt: 
„Hagyd ezt most, mert úgy illik, hogy 
teljesítsük mindazt, ami igazságos.” 
Erre, János engedett neki. 
Jézus pedig megkeresztelkedett. 
Mihelyt feljött a vízből, íme, megnyílt 
az ég, és látta Isten Lelkét galamb 
módjára magára szállni. És íme, hang 
hallatszott az égből: „Ez az én 
szeretett Fiam, akiben kedvem telik!” 
Mt 3,13-17 

 „Legyen ez a végső: jót tenni, nem törődni a 
bírálattal.” Don Bosco 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Juliánusz,  

Alexia, Agaton, Vilmos, Tasziló, Szalviusz, Ernő, Erneszta, Vidor, Csongor, 

Bódog, Félix, Pál, Lóránt, Mór.          Isten éltessen benneteket! 

A mai vasárnapon Jézus 
megkeresztelkedéséről hallunk az 
evangéliumban. Jézus beáll a 
bűnösök sorába, hogy ő is 
részesüljön a bűnbánat jánosi 
keresztségében. Ő, aki soha nem 
követett el bűnt. Ezzel, hogy 
megkeresztelkedik Krisztus 
tulajdonképpen megkezdi 
kereszthordozását, hiszen abba a 
Jordán folyóba lép, mely előtte 
sok-sok ember bűnétől lett 
szennyes, és ő, a legártatlanabb 
ember, ezektől a bűnöktől 
szennyes folyóba lép, magára véve 
bűneink terhét büntetését. 
Kérjük, kedves testvérek, a mai 
vasárnap a mindenható Istent, 
hogy Krisztus eljövetele, megváltó 
műve ne legyen hiábavaló 
életünkben, hanem adjon 
bátorságot, hogy Krisztusra, s az 
Istenre bízzuk életünket. Hogy ne 
feledjük soha: Van Isten, aki úgy 
szerette a világot, hogy egyszülött 
Fiát adta oda, hogy aki hisz el ne 
vesszen, hanem örökké éljen. 
 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20170108 

LELKIPÁSZTORKODÁSI ADATOK 2016-ban 
 

Összesen keresztségben részesültek 50 

Összesen házasságot kötöttek  14 
Összesen elhaláloztak híveink közül  135 

Összesen elsőáldoztak   45 
Összesen megbérmálkoztak   54 

Templomi katekézisben részesültek a 2015/2016-ös tanévben 199 
Iskolai hitoktatásban részesültek a 2015/2016-ös tanévben 372 

Szentmisén résztvevők átlagos száma vasárnaponként  400 
Sajtótevékenység (havonta): 

Hírvivő  16    Liliom  720 

Hitélet  7    Gellért Atya 20 
Minden csütörtökön (iskolaévben) élő adás a Mária rádió muzslyai 

stúdiójából 16:00-17:00 és 18:00 Szentmise az Emmausz 
kollégiumból. 

 
  

Elhunytak a múlt héten: 

Vincar Josip,  

Lackó Erzsébet és  

Tápai András.  

Imádkozzunk elhunyt 

testvéreinkért! 
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