
 

 
 

        A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
         2017. február 26-án, XII. évfolyam, 8. szám (415) 

 Évközi 8. vasárnap, Győző rem, Edina, Sándor. Liturgikus szín: zöld. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

II. 26-án,  
Évközi 8. vasárnap, 

Győző rem, Edina, 

Sándor 

08:30 – hívekért  

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

11:00 – Savio temp.: Péter Katalinért évf. én m. 

17:00 – esti szentmise: Gabona Imre és Juliannáért én. m. 

II. 27-én, hétfőn,  
Vigasztalan Gábor szerz. 

Domonkos t. (16:00):  
Mária Neve t.: (17:00): A jó halálkegyeméért cs. m.       
                                                                               mise után imaóra 

II. 28-án, kedden,  
Elemér pk, Teofil, Oszvald 

Domonkos t. (16:00): 

Mária Neve t.: (17:00): Jézus szentarcának tiszteletére cs. m. 

III. 1-én, szerdán,  
Hamvazószerda (szigorú böjt) 

Domonkos t. (16:00): Berta Vilmáért én. m. 

Mária Neve t.: (17:00): Kovács Erzsébet- és Péterért én. m.                            
III. 2-án, csütörtökön,  

Henrietta sz, Kada szrz.pk 

Domonkos t. (16:00):  
Mária Neve t.: (17:00): Sándor Vilma- és Rozáliáért én. m. 
                                                                  mise után szentségimádás 

III. 3-án, pénteken,  
Asztéria vt., Csilla vt. 

Domonkos t. (16:00):  

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

III. 4-én, szombaton,  
Kázmer herceg, Lúciusz 

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

tiszteletére élő és elhunyt RFT-ért, én. m. 

III. 5-én,  
Nagyböjt 1. vasárnapja, 

Adorján vt., Olivia, 

Virgil 

08:30 – hívekért  

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

11:00 – Savio temp.:  

17:00 – esti szentmise: Miklós Ferencért 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.: Iz 49,14-15. Zsolt 61,2-3.6–7.8-9ab. Szentl.: 1Kor 4,1-5; Evangélium: Mt 6,24-34. 

                    Abban az időben Jézus 

így szólt tanítványaihoz: 
Senki sem szolgálhat két úrnak: vagy 
gyűlöli az egyiket, a másikat pedig 
szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, 
a másikat pedig megveti. Nem 
szolgálhattok az Istennek is, a 
Mammonnak is. 
Ezért azt mondom nektek: Ne 
aggódjatok az életetek miatt, hogy mit 
esztek vagy mit isztok, sem testetek 
miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több 
az élet az ételnél, és a test a ruhánál? 
Nézzétek az ég madarait! Nem 
vetnek, nem is aratnak, és 
magtárakba sem gyűjtenek, hanem a 
ti mennyei Atyátok táplálja őket. Nem 
értek ti sokkal többet azoknál? Ti 
aggodalmaskodók, melyiktek tudja 
életét egyetlen lépésnyivel is 
megtoldani? 
És a ruházat miatt miért 
aggodalmaskodtok? Figyeljétek a 
mezők liliomait, hogyan nőnek, pedig 
nem fáradoznak és nem is szőnek. 
Mondom nektek: Salamon még 

dicsősége teljében sem öltözött úgy, 

mint egy ezek közül! Ha a mezei 

virágot, amely ma virul és holnap a 

kemencébe kerül, így öltözteti az 

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

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Gábor,  

Elemér, Teofil, Oszvald, Henrietta, Kada, Asztéria, Csilla, Kázmér,  

Lúciusz, Adorján, Olívia, Virgil.        Isten éltessen benneteket! 

Isten, akkor titeket nem sokkal 
inkább, kicsinyhitűek? Ne 
aggodalmaskodjatok hát, hogy mit 
együnk? vagy: mit igyunk? vagy: mibe 
öltözzünk?! Ezeket a pogányok 
keresik. Mert a ti mennyei Atyátok jól 
tudja, hogy minderre szükségtek van. 
Ti mindenekelőtt az Isten országát és 
annak igazságát keressétek, és ezeket 
is mind megkapjátok hozzá. Ne 
aggódjatok hát a holnap miatt! A 
holnap majd gondoskodik magáról! 
Elég a mának a maga baja. Mt 6,24-34 
 

Mi a nagyböjt? 
Az engesztelés és az önfegyelmezés szent ideje, Jézus 
Krisztus negyven napi böjtölésének, majd kínszenvedésének 
emlékezete hamvazószerdától húsvét vasárnapjáig. 
Napjainak száma (negyven) Jézus pusztai böjtjéhez igazodik 
(Mt 4,1-11; Mk 1,12-13; Lk 4,1-13). Mivel vasárnap a 

keresztény ember nem böjtölhet, a hamvazószerda és az 
első böjti vasárnap közti hétköznapokból, s a következő 6 
hét hétköznapjaiból áll (4 + 6x6 nap). A böjt utolsó hete a 
nagyhét, három szent napja nagycsütörtök, nagypéntek, 
nagyszombat. A nagyböjt liturgikus színe a lila.                          
http://www.szentkeresztplebania.hu/bojt.html 

Elhunyt a 

múlt héten:  

Lőrincz 

Attila. 

Imádkozzunk 

elhunyt 

testvérünkért! 

 

A földi élet csak út az örök cél felé. Isten 
mindenkinek lehetőséget ad arra, hogy itt 
kibontakoztassa lelkületét. Ereje és 
bölcsessége szemlélhető a természet 
életében is (mezők virága, madarak), 
azért bizalommal lehetünk iránta, hogy 
megkapjuk a szükséges javakat, ha igazán 
keressük az Isten országát.  
http://boldogozseb.hu/mise-olvasmanyai-a-ev-
cimlap/1456-evkozi-8-vasarnap-a-ev 
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