
 

 
 

        A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
         2017. január 15-én, XII. évfolyam, 2. szám (409) 

 Évközi 2. vasárnap, Remete Pál, Lóránt, Mór. Liturgikus szín: zöld. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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:  
I. 16-án, hétfőn,  
Marcell pápa, Priszcilla  

Domonkos t. (16:00):  
Mária Neve t.: (17:00): Gabona Imréért én. m. mise után imaóra 

I. 17-én, kedden,  
Remete Antal apát, Antónia 

Domonkos t. (16:00): 

Mária Neve t.: (17:00):  

I. 18-án, szerdán,  
Árpád-házi Margit, Piroska vt 

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

I. 19-én, csütörtökön,  

Márta vt, Sára, Megyer 

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

I. 20-án, pénteken,  
Fábián, Sebestyén vtk, Özséb 

Domonkos t. (16:00):  

Mária Neve t.: (17:00):Gabona Imréért én. m.mise után imaóra 

I. 21-én, szombaton,  

Ágnes vt. sz., Agnéta 
Domonkos t. (15:30):  
Mária Neve t.: (17:00):  

I. 22-én,  
Évközi 3.  vasárnap, 

Vince vt., Batthyány-St. 

László 

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 49,3.5-6. Zsolt 39,2 és 4ab.7-8a.8b-9.10. Szentl.: 1Kor 1,1-3; Evangélium: Jn 1,29-34 

                            Abban az időben: 

Amikor János látta, hogy Jézus 
közeledik feléje, így szólt: „Íme, az 
Isten Báránya, aki elveszi a világ 
bűneit! Ő az, akiről én azt mondtam: 
Utánam jön egy férfi, aki megelőz 
engem, mert előbb volt, mint én. Én 
sem ismertem őt, de azért jöttem, és 
azért keresztelek vízzel, hogy 
megismertessem őt Izraelben.” 
János azután így folytatta 
tanúságtételét: „Láttam, hogy az 
égből, mint egy galamb, leszáll rá a 
Lélek, és rajta marad. Én sem 
ismertem őt, de aki küldött, hogy 
vízzel kereszteljek, az mondta nekem: 
Akire látod, hogy rászáll a Lélek, és 
rajta marad, ő az, aki Lélekkel 
keresztel. Én láttam, és tanúskodom 
arról, hogy ő az Isten Fia!”     Jn 1,29-34 

„Gondoljatok arra, mit mondhatna rólatok az Úr, ne pedig arra, 
hogy mit mondanak az emberek, ezért vagy azért a tettekért.” 

Don Bosco 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Marcell,  

Priszcilla, Antal, Antónia, Margit, Piroska, Márta, Sára, Megyer, Fábián, 

Sebestyén, Özséb, Ágnes, Agnéta, Vince, László. Isten éltessen benneteket! 

Keresztelő János hármas tanúságot 
tett Krisztusról, amelyben kiemelte 
elsőbbségét. 
            Először Isten Bárányának 
nevezte, aki elveszi a világ bűneit, 
vagyis ő igazi megváltó. Az ember 
nem üdvözítheti önmagát, mert az 
eredendő bűn miatt elvesztette Isten 
kegyelmét, ami az üdvösséghez 
elengedhetetlenül szükséges. Az 
embert az ősbűn és személyes vétkei 
olyan reménytelen helyzetbe 
sodorták, hogy abból maga az istenhit 
sem szabadíthatta ki. Ezért az 
emberiség a Megváltóra várt, akit 
Keresztelő János így mutatott be: „Íme 
az Isten Báránya, aki elveszi a világ 
bűneit.” 
            Másodszor így tanúskodik róla: 
„láttam a Lelket, amint galamb 
alakjában leszállt rá és rajta is 
maradt.” Ebben a vallomásban az is 
benne van, hogy Jézus az, aki teljesen 
birtokolja a Szentlelket, akit Ő 
közvetít azóta is a benne hívőknek a 
keresztségben. 
            Harmadszor ő Isten 
választottja, sőt szeretett Fia, tehát 
benne túláradóan teljesedett az Isten 
szolgájáról szóló ószövetségi 
jövendölés.      Darvas Kozma József 2005 
http://plebania.net/dolgozoszoba/?op=viewgondolat&id=106 

Jézusba vetett hit által részesülünk 

kegyelemben és békében (1Kor 1, 

1-3) - erről szól a mai szentlecke. 
A Jézussal való kapcsolatunk által az 

Egyházban részesülünk Isten 
kegyelmi adományaiban. A 
Krisztushoz és az Egyházhoz 

tartozást nem lehet elválasztani. A 
láthatatlanhoz való kötődés a 

láthatóban jut kifejezésre. Most mi 
vagyunk az ő áldó, segítő keze, 

tanító ajka és szenvedő teste. A 
szentáldozásban egyesülünk vele, 

hogy minél alkalmasabbak legyünk  

Elhunytak a múlt héten: Boross Mihály, Rácz Rozália, Gabona Imre és Szabó 

Julianna (Erzsébetlak).  Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért! 

 

üdvözítő műve folytatására. 

A Krisztushoz tartozásunk külső 
jele az Úr nevének segítségül 

hívása, az imádság, mert rajta 
keresztül kapjuk nagy bőségben 

Isten ajándékait. Isten az 
egységet akarja Krisztus 

titokzatos testében, nem az 
elkülönülést. Bárhol segítségül 

hívjuk Jézus nevét, ugyanahhoz a 
testhez, Egyházhoz tartozunk. 
Darvas Kozma József 2005 
http://plebania.net/dolgozoszoba/?op=view
gondolat&id=106 
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