
 

 
 

        A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
         2017. november 26-án, XII. évfolyam, 47. szám (454) 

 Krisztus Király vasárnapja, Konrád pk, Kunó, Leonárda. Liturgikus szín: zöld. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

XI. 26-án,  Krisztus 

Király vasárnapja,   

Konrád pk, Kunó, 

Leonárda  

08:30 – Benák Ilonáért, énm.  

10:00 – a hívekért 

11:00 – Savio temp:  
17:00 – esti szentmise: A jó halál kegyelméért csm. 

XI. 27-én, hétfőn,  
Szosztén tanítvány, Virgilia 

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

XI. 28-án, kedden,  
Marchiai Jakab vt, Stefánia 

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

XI. 29-én, szerdán,  
Illumináta sz, Ilma, Taksony 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.: (17:00): Gyömbér Juliannáért, énm. 
XI. 30-án, csütörtökön,  

András ap, Andrea 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.: (17:00): Kiss Arankáért, énm. 
                                                                  mise után szentségimádás 

XII. 1-én, pénteken,  

Blanka hitvalló 

királynő 

Mária Neve t.:(8:00):  
Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.:(17:00): Jézus szt. Szíve tiszt. énm. 
ELSŐPÉNTEKI ÁJTATOSSÁG a szentmise után                      

XII. 2-án, szombaton,  

Aranka sz, Aurélia, 

Melinda 

Savio t. (16:00):  
                                                                                mise előtt imaóra 
Mária Neve t.:(17:00): Mária szeplőtelen Szíve tiszt. énm. 

XII. 3-án,   

Advent 1. vasárnapja,   

Xavéri Ferenc  

szerz. pap  

08:30 – a hívekért 

10:00 – elsőáldozók, bérmálkozók, családok miséje  

11:00 – Savio temp:  
17:00 – esti szentmise: Süli Katalinért, csm.  

(titokváltás, decemberi imaszándék: az elsőáldozókért) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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: Kalapiš Stojan SDB, szerkesztő: Gabona Ferenc. 

Olv.: Ez 34,11-12.15-17. Zsolt 22,1-2a.2b-3.5-6. Szentl: 1Kor 15,20-26.28; Evangélium: Mt 25,31-46. 

       Abban az időben Jézus így 

szólt tanítványaihoz: 
Amikor az Emberfia eljön az ő 
dicsőségében, összes angyalának 
kíséretében, és helyet foglal 
dicsőséges trónusán, akkor minden 
nemzet összesereglik előtte, ő pedig 
elválasztja őket egymástól, miként 
a pásztor elválasztja a juhokat a 
kosoktól; a juhokat a jobbjára 
állítja, a kosokat pedig a baljára. 
Azután a király így szól a jobbján 
állókhoz: „Jöjjetek, Atyám áldottai, 
vegyétek birtokba a világ 
kezdetétől nektek készített 
országot! Mert éhes voltam és ti 
ennem adtatok; szomjas voltam, és 
ti innom adtatok; idegen voltam, s ti 
befogadtatok; ruhátlan voltam, és ti 
betakartatok; beteg voltam, és ti 
fölkerestetek; börtönben voltam, és 
ti meglátogattatok!” 
Erre megkérdezik tőle az igazak: 
„Uram, mikor láttunk téged éhezni, 
hogy enni adtunk volna neked, vagy 
szomjazni, hogy inni adtunk volna? 
Mikor láttunk idegenként, hogy 
befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, 
hogy betakartunk volna téged? 
Mikor láttunk betegen vagy 
börtönben, hogy meglátogattunk 
volna?” Akkor a király így felel: 
„Bizony, mondom nektek: Amit e                  

  

„Az élet végén a jótettek 
gyümölcsét gyűjtjük be.”   
Don Bosco 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Szosztén,  

Virgilia, Jakab, Stefánia, Illumináta, Ilma, Taksony, András, Andrea, 

Blanka, Aranka, Aurélia, Melinda.       Isten éltessen benneteket! 

legkisebb testvéreim közül eggyel is 
tettetek, velem tettétek!” 
Ezután a balján állókhoz szól: 
„Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az 
örök tűzre, amely az ördögnek és 
angyalainak készült. Mert éhes voltam, 
és nem adtatok nekem enni; szomjas 
voltam, és nem adtatok inni; idegen 
voltam, s nem fogadtatok be; ruhátlan 
voltam, és nem takartatok be; beteg 
voltam és börtönben sínylődtem; s ti 
nem látogattatok meg engem!” 
Erre ők is megkérdezik: „Uram, mikor 
láttunk téged éhezni vagy szomjazni, 
idegenként vagy ruhátlanul, betegen 
vagy börtönben, és nem siettünk a 
segítségedre?” Ő pedig ezt feleli majd 
nekik: „Bizony, mondom nektek: Amit e 
legkisebbek egyikével nem tettetek, 
velem nem tettétek!” Ezek akkor az 
örök büntetésre mennek, az igazak 
pedig az örök életre.                   Mt 25,31-46 

Palatinus Alen diakónussá 
szentelése 2017. december 8-án 
11:00 a székesegyházban. Buszt 
szervezünk Erzsébetlakról,  
Lukácsfalván és Muzslyán keresztül, 
az ára 50 dinár. 
Minél előbb jelentkezzetek! 
December 8-án nem lesz 
szentmise 9.30 Erzsébetlakon 
meg  
11.00 Lukácsfalván 

December 3-án 15:00 szentmise 
Székesegyházban. A 
Nagybecskereki Egyházmegye első 
zsinatának megkezdése. 
Muzslyáról a busz 14:00 indul, ára 
50 din. Jelentkezni lehet a 
plébánián! 

Hamarosan érkezik hozzánk is a 
MIKULÁS! Érdeklődni lehet a 
plébánián! Egy csomag ára 300 din. 

Elhunyt a múlt héten:  

Bíró Lajos. Imádkozzunk 

elhunyt testvérünkért! 
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