
 

 
 

        A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
         2017. január 29-én, XII. évfolyam, 4. szám (411) 

 Évközi 4. vasárnap, Valér pk, Adél szerzetes. Liturgikus szín: zöld. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

I. 29-én,  
Évközi 4.  vasárnap, 

Valér pk, Adél szerzetes 

08:30 – Gabona Imréért én m. 

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

11:00 – Savio temp.:  

17:00 – esti szentmise: Táborosi Kálmánért én. m. 

I. 30-án, hétfőn,  
Barsimaccus vt. pk., Bars 

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

I. 31-én, kedden,  

Bosco János áldp, 
Marcella 

Mária Neve t.: (11:00): ünnepi szentmise 

Domonkos t. (16:00): 

Mária Neve t.: (17:00):  

II. 1-én, szerdán,  
Brigitta rem.nővér, Kincső 

Domonkos t. (16:00): Elhunyt szalézi rendtársainkért cs. m. 
Mária Neve t.: (17:00): Elhunyt szalézi rendtársainkért cs. m.                                   

II. 2-án, csütörtökön,  

Gyertyaszentelő 

Boldogasszony  
mise után szentségimádás 

Mária Neve t.: (10:00):                      

Domonkos t. (11:00):  
Mária Neve t.: (17:00): Hadžalić Ernő, Gerdof Ilona, Lévai 

János, Vida Szabina, Molnár Juliskáért cs.m.   
II. 3-án, pénteken,  
Balázs vt. pk. Oszkár pk 

Domonkos t. (16:00):  

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

                                                                    mise után imaóra 

II. 4-én, szombaton,  

Veronika assz, Ráhel 
Domonkos t. (15:30):  
Mária Neve t.: (17:00): Mária Szeplőtelen Szíve tisz. az 

élő- elhunyt RFT-ért én.m. 

II. 5-én,  
Évközi 5.  vasárnap, 

Ágota vt. sz., Etelka 

08:30 – hívekért  

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

11:00 – Savio temp.:  

17:00 – esti szentmise: Gabona Imréért én m. 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ingyenes heti kiadvány, Kiadja: Római Katolikus plébánia Muzslya, SRB-23206 Muzslya,  
Magyar kommün u 56, tel.: 023/549814, e-mail: gabona.f@gmail.com 

A kiadásért felel: Golob Feliks SDB, szerkesztő: Gabona Ferenc. 

Olvas.: Szof 2,3;3,12-13. Zsolt 145,7.8-9a.9bc-10. Szentl.: 1Kor 1,26-31; Evangélium: Mt 5,1-12a. 

                             Abban az időben: 

Jézus, látva a tömeget, fölment a 
hegyre, leült, tanítványai pedig 
köréje gyűltek. Akkor szólásra 
nyitotta ajkát, és így tanította őket: 
„Boldogok a lélekben szegények, 
mert övék a mennyek országa. 
Boldogok, akik sírnak, mert ők 
vigasztalást nyernek. 
Boldogok a szelídek, mert ők 
öröklik a földet. 
Boldogok, akik éhezik és 
szomjazzák az igazságot, mert ők 
kielégítést nyernek. 
Boldogok az irgalmasok, mert nekik 
is irgalmaznak. Boldogok a tiszta 
szívűek, mert meglátják Istent. 
Boldogok a békességszerzők, mert 
őket Isten fiainak fogják hívni. 
Boldogok, akiket üldöznek az 
igazságért, mert övék a mennyek 
országa. 
Boldogok vagytok, ha miattam 
gyaláznak titeket és üldöznek, ha 
hazudozva mindenféle gonoszsággal 
vádolnak titeket. Örüljetek és 
„ujjongjatok, mert nagy lesz a ti 
jutalmatok az égben.” 

Mt 5,1-12a 

„Akkor leszel igazán boldog, ha mindenkivel jóban vagy, szereted 
barátaidat, könnyezel a sírókkal, nem irigyled más boldogságát, 

jót teszel mindenkivel és senkivel sem rosszat.”  Don Bosco 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Barsimaccus, 

Bars, János, Marcella, Brigitta, Kincső, Balázs, Oszkár, Veronika, Ráhel, 

Ágota, Etelka.                             Isten éltessen benneteket! 

A boldogság-érzet kialakulásában és 

erősödésében inkább a személyes 

kapcsolatoknak és azok minőségének 

van jelentős szerepe. Ha megértéssel 

vagyunk mások felé és békességre 

törekszünk embertársainkkal, ha  készek 

vagyunk önzetlenül segíteni 

felebarátainknak, akkor valóban 

boldognak érezzük magunkat. Jézus 

kijelentései megadják a választ arra a 

kérdésre, hogy miért az általa 

felsoroltak az igazán boldogok. Azért, 

mert nem a földi kincsektől vagy evilági 

javaktól várják boldogságukat, hanem 

Istentől. Isten vezeti el őket a mennyek 

országába, ő ad nekik vigasztalást, ő 

mutatja meg nekik irgalmát és ő tárja fel 

önmagát előttük. Ha azt szeretnénk, 

hogy Istennek helye legyen az 

életünkben, akkor induljunk el a Jézus 

által javasolt boldogságok útján! 
© Horváth István Sándor 

http://www.evangelium365.hu/ 

•Kedden Bosco szent János ünnepe. Az ünnepi mise 11-órakor kezdődik. 

Szentbeszédet mond a tordai plébános, ft. Tapolcsányi Emánuel. 
•Csütörtökön Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe, 16-kor kezdődik a 
Lourdes-i kilenced. 

•A héten lesz a hónap első pénteke, ezért meglátogatjuk az idősebb híveinket.  
•Pénteken a misen torokáldás lesz, kérjük Szent Balázs püspök és vértanú 
közbenjárását. 

•Aki még nem részesült valamelyik szentségben: keresztelésben, gyónásban, 
áldozásban vagy bérmálásban, jelentkezzen és február első szombatjától 

kezdve felkészülés lesz, esténként 18:00 órától. Ugyanúgy akik 2017-ben 
szándékoznak házasságot kötni, azok  
számára pedig február első  

vasárnapjától kezdve este 18:00  
órától lesz a felkészítő tanfolyam. 

Elhunytak a múlt héten: Barta János 

és Bodvai Rozália.  

Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért! 

 

mailto:gabona.f@gmail.com

