
 

 
 

        A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
         2017. március 5-én, XII. évfolyam, 9. szám (416) 

 Nagyböjt 1. vasárnapja, Adorján vt., Olivia, Virgil. Liturgikus szín: lila. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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. 

III. 6-án, hétfőn,  
Fridelin hittérítő,  

Koletta sz. 

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

papi és szerzetesi hívatásokért cs. m.          mise után imaóra 

III. 7-én, kedden,  
Perpétua és Felicitász vtk. 

Domonkos t. (16:00): 

Mária Neve t.: (17:00):  

III. 8-án, szerdán,  
Istenes János szerz., Zoltán 

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

III. 9-én, csütörtökön,  

Róm. Franciska, S. 

Domonkos 

Domonkos t. (16:00):  
Mária Neve t.: (17:00): Parigrósz Károlyért cs. m. 
                                                                  mise után szentségimádás 

III. 10-én, pénteken,  
Gusztáv bíb., Etele, Ildikó 

Domonkos t. (16:00):  

Mária Neve t.: (17:00):                                      mise után imaóra 

III. 11-én, szombaton,  

Tímea vt., Euthymius vt. 
Domonkos t. (15:30):  
Mária Neve t.: (17:00):  

III. 12-én,  
Nagyböjt 2. vasárnapja, 

Theophán szerz., Gergő 

08:30 – hívekért  

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

11:00 – Savio temp.:  

17:00 – esti szentmise: Megemlékezés az 1848 forradalomra 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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.: Ter 2,7-9;3,1-7a. Zsolt 50,3-4.5-6a.12-13.14 és 17. Szentl.: Róm 5,12-19; Evangélium: Mt 4,1-11. 

                            Abban az időben: 

A Lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a 
sátán megkísértse. Negyven nap és 
negyven éjjel böjtölt, végül 
megéhezett. Odalépett hozzá a kísértő 
és így szólt: „Ha Isten Fia vagy, 
mondd, hogy ezek a kövek 
változzanak kenyérré!” Jézus ezt 
felelte: „Írva van: Nemcsak kenyérrel 
él az ember, hanem mindazon igével, 
mely Isten szájából származik.” 
Ezután a szent városba vitte őt a 
sátán, és a templom oromzatára 
állította. Így szólt: „Ha Isten Fia vagy, 
vesd le magad! Hiszen írva van: 
Angyalainak megparancsolta: 
A tenyerükön hordozzanak téged, 
hogy kőbe ne üsd a lábadat!” 
Jézus ezt válaszolta: „De az is írva 
van: Ne kísértsd Uradat, Istenedet!” 
Végül egy igen magas hegyre vitte őt 
a sátán. Megmutatta neki a világ 
valamennyi országát és azok 
gazdagságát. Azután így szólt: „Ezt 
mind neked adom, ha leborulsz és 
imádsz engem!” Ekkor Jézus azt 
mondta neki: „Takarodj, sátán! Mert 
írva van: Uradat, Istenedet imádd, és 
csak neki szolgálj!” Erre otthagyta őt 
a sátán, és íme, angyalok jöttek és 
szolgáltak neki.                         Mt 4,1-11 

„Csak az alázatosak kapnak elegendő erőt, hogy az 
érzéki bűnöket legyőzzék.”  Don Bosco 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Fridolin, Koletta, 

Perpétua, Felicitász, János, Zoltán, Franciska, Domonkos, Gusztáv, Etele,  

Ildikó, Tímea, Euthymius, Theophán, Gergő.  Isten éltessen benneteket! 

Miből élünk mi? Ha mi lennénk olyan 
bátrak, hogy mi is Istenből és 
Istennek élnénk, akkor nekünk is az 
lenne a tapasztalatunk, hogy új 
életünk kezdődött, új életet kaptunk 
ajándékba. Olyan életet, amelyben 
nem kenyérről, hatalomról, karrierről 
van szó. Milyen hatalmas változáson 
menne keresztül egy hívő közösség 
élete, ha tagjai valóban Isten Szava 
mögé helyeznék az anyagi érdekeket, 
a karrier, a jólét szempontjait! Ha a 
szülők jobban törődnének 
gyermekeik vallásosságával! 
Rendszeresen résztvevői lennének 
gyermekeikkel együtt a vasárnapi 
szentmiséknek! Feszült érdeklődéssel 
olvasnák az evangéliumokat, mert 
életük vezetésében Jézus szavára 
szeretnének támaszkodni! Akkor 
abból élnénk, amit Isten tesz lehetővé 
nekünk.              MK, www.katolikus.hu 

NAGYBÖJT 
A szent negyven nap idején a lila szín uralkodik. 
Mindez lelki összeszedettségre, bűnbánatra 
hangol. A nagyböjt felkészít a jó keresztény 
életre. Ez azonban harc árán születik. A felismert 
bűnök legyőzéséhez lemondással és imával 
esdjük le Isten kegyelmét. Közös imádságainkban 
húsvétig különös hangsúlyt kap a bűnbánat. 
Krisztus arcát szemléljük, a megkísértett Krisztus 
arcát. Krisztus megkísértése bíztat, hogy az ő 
erejével küzdhetünk saját kísértéseink ellen is.  
 

http://plebania.net/dolgozoszoba/?op=viewgondolat&id=95 

Elhunytak a múlt héten:  

Kormányos Illés, Tóth 

Erzsébet és Bacsó 

Anna. Imádkozzunk 

elhunyt testvéreinkért! 

 

Minden pénteken 16:00 

KERESZTÚTI 

ÁJTATOSSÁG a Mária 

Neve templomban. 

 

mailto:gabona.f@gmail.com

