
 

 
 

        A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
         2017. március 19-én, XII. évfolyam, 11. szám (418) 

 Nagyböjt 3. vasárnapja, József, Szűz Mária jegyese. Liturgikus szín: lila. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

III. 19-én,  
Nagyböjt 3. vasárnapja, 

József, Szűz Mária 

jegyese 

08:30 – hívekért  

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

11:00 – Savio temp:Szent József tiszteletére a családokért cs. m. 

17:00 – esti szentmise: Rácz Rozáliáért én. m. 

III. 20-án, hétfőn,  
Klaudia vt, Csáki Mór 

Savio t. (16:00):  
Mária Neve t.: (17:00):                                          mise után imaóra 

III. 21-én, kedden,  
Flüei Miklós rem, Benedek szer 

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

III. 22-én, szerdán,  
Svéd Katalin sz, Lea sz. 

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

III. 23-án, csütörtökön,  

Ottó rem, Emőke, Pelágia 

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

III. 24-én, pénteken,  
Svéd Karina sz, Gábor 

Savio t. (16:00): Liptai Józsefért én. évf. m. 

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

III. 25-én, szombaton,  

Gyümölcsoltó 

Boldogasszony, Irisz 

Mária Neve t.: (10:00) 

Savio t. (15:30):  
Mária Neve t.: (17:00):  

III. 26-án,  
Nagyböjt 4. vasárnapja, 

Árpikász vt., Árpád 

08:30 – hívekért  

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

11:00 – Savio temp.:  

17:00 – esti szentmise: Boross Sándorért én. évf. 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.: Kiv 17,3-7. Zsolt 94,1-2.6-7.8-9. Szentl.: Róm 5,1-2.5-8; Evangélium: Jn 4,5-42. 

                            Abban az időben: 

Jézus Szamaria egyik városába, 
Szikárba érkezett, közel ahhoz a 
földhöz, amelyet Jákob adott fiának, 
Józsefnek. Ott volt Jákob kútja. Mivel 
Jézus útközben elfáradt, leült a kútnál. 
Az idő dél felé járt. Közben odajött egy 
szamariai asszony, hogy vizet merítsen. 
Jézus megkérte: „Adj innom!” 
Tanítványai ugyanis elmentek a 
városba, hogy ennivalót vegyenek. Az 
asszony elcsodálkozott: „Hogyan 
kérhetsz te, zsidó létedre tőlem, 
szamariai asszonytól inni?” A zsidók 
ugyanis nem érintkeznek a 
szamaritánusokkal. 
Jézus így felelt: „Ha ismernéd Isten 
ajándékát, és tudnád, hogy ki mondja 
neked: »Adj innom!«, inkább te kérnéd 
őt, és ő élő vizet adna neked.” 
Az asszony ezt felelte: „Uram, hiszen 
vödröd sincs, a kút pedig mély. Honnan 
vennéd az élő vizet? Csak nem vagy 
nagyobb Jákob atyánknál, aki nekünk 
ezt a kutat adta, amelyből ő maga is 
ivott, meg a fiai és az állatai?” 
Jézus erre megjegyezte: „Mindaz, aki 
ebből a vízből iszik, újra megszomjazik. 
De aki abból a vízből iszik, amelyet én 
adok neki, nem szomjazik meg soha 
többé.  

„Az igaz vallás nem a szavakban áll, tenni is 
kell valamit.”  Don Bosco 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Klaudia, 

Mór, Miklós, Benedek, Katalin, Lea, Ottó, Emőke, Pelágia, Karina, 

Gábor, Irisz, Árpád és  Árpikász.         Isten éltessen benneteket! 

Az a víz, amelyet én adok, örök életre 
szökellő vízforrás lesz benne.”           
Erre az asszony megkérte: „Uram, add 
nekem azt a vizet, hogy ne legyek 
szomjas, és ne kelljen ide járnom vizet 
meríteni. Látom, hogy próféta vagy! 
Atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti 
pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálem 
az a hely, ahol imádni kell őt.” 
Jézus ezt felelte: „Hidd el nekem, 
asszony, hogy eljön az óra, amikor az 
Atyát nem itt és nem is Jeruzsálemben 
fogjátok imádni. Ti azt imádjátok, akit 
nem ismertek, mi pedig azt, akit 
ismerünk, hiszen az üdvösség a 
zsidóktól ered. De eljön az óra, sőt már 
itt is van, amikor az igazi imádók 
lélekben és igazságban imádják az 
Atyát. Mert az Atya ilyen imádókat vár. 
Isten ugyanis Lélek, ezért akik őt 
imádják, lélekben és igazságban kell 
imádniuk.” 
Az asszony így szólt: „Tudom, hogy 
eljön a Messiás, akit Krisztusnak 
neveznek. Ha majd eljön, ő tudtunkra 
ad mindent.” 
Erre Jézus kijelentette: „Én vagyok az, 
aki veled beszélek.”                     Jn 4,5-42 

Gyümölcsoltó 
Boldogasszony 

A mai napon tehát az 
Anyaszentegyház megemlé-
kezik arról, hogy Isten ígérete 
beteljesedett; valóra vált a 
prófétai szó: a Szentlélek 
teremtő erejével belenyúlt a 
történelembe; a Boldogságos 
Szűz Istenanyává lett; a 
második isteni Személy 
megtestesült. A Szent Szűz 
"igen" szavára elindult az 
istengyermeki élet. 
 

http://www.plebania.net/dolgoz
oszoba/?op=szentkeres&nev=56 

Elhunytak a múlt héten:  

Sárkány István, 

Pozsár Edit, 

Gyömbér Péter, 

Kósa Anna, Tóth 

János, Patriskov 

Márton.  
Imádkozzunk elhunyt 

testvéreinkért! 

 

Minden pénteken 

16:00 KERESZTÚTI 

ÁJTATOSSÁG a 

Mária Neve 

templomban. 
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