
 

 
 

        A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
         2017. december 3-án, XII. évfolyam, 48. szám (455) 

 Ádvent 1. vasárnapja, Xavéri Ferenc szerz. pap. Liturgikus szín: lila. B év. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 és szüleikért) 

XII. 4-én, hétfőn,  
Damaszk. János p, Borbála vt 

Savio t. (16:00):  
Mária Neve t.:(17:00): Medjugorjei Szűzanya tiszt. csm.       

                                                                               mise után imaóra                  

XII. 5-én, kedden,  
Szabbas apát, Csaba vezér 

Savio t. (16:00):  
Mária Neve t.: (17:00): Bíró Lajosért, énm.  

XII. 6-án, szerdán,  
Miklós pk, Leontína, Csinszka 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.: (17:00):  
XII. 7-én, csütörtökön,  
Ambrus pk, egyht, Ambrózia 

Savio t. (16:00): Gulyás Valériáért, csm. 

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

XII. 8-án, pénteken,  
Szűz Mária Szeplőt. Fog. 

Szentmise a székesegyházban (11:00): Diakónusszentelés 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.:(17:00):  
XII. 9-én, szombaton,  
Valéria vt, Fourier Péter p. 

Savio t. (16:00):                                                

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

XII. 10-én,   
Advent 2. vasárnapja,   

Milthiád pp, Judit, 

Loretta  

08:30 – a hívekért 

10:00 – elsőáldozók, bérmálkozók, családok miséje  

11:00 – Savio temp. 
17:00 – esti szentmise: Tápai Jánosért, énm. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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.: Iz 63,16b-17.19b;64,1.2b.3-8. Zsolt 79,2ac.3b.15-16.18-19. Szentl: 1Kor 1,3-9; Evang: Mk 13,33-37. 

                   Abban az időben 

Jézus így tanított: Vigyázzatok és 
virrasszatok! Nem tudjátok, 
mikor jön el az idő. Az idegenbe 
induló ember is, amikor 
otthagyja házát, szolgáira bízza 
mindenét, és mindegyiknek 
kijelöli a maga feladatát; a 
kapuőrnek megparancsolja, 
hogy virrasszon. 
Legyetek hát éberek! Mert nem 
tudjátok, mikor érkezik meg a 
ház ura: lehet, hogy este, vagy 
éjfélkor; kakasszóra, vagy reggel. 
Ne találjon alva benneteket, ha 
váratlanul megérkezik! Amit 
nektek mondok, mindenkinek 
mondom: Virrasszatok! 

              Mk 13,33-37 
  

„Szándékunk akkor tiszta, ha mindent Isten akarata 
szerint az engedelmesség szellemében teszünk.” Don Bosco 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: János, Borbála, 

Szabbas, Csaba, Miklós, Leontína, Csinszka, Ambrus, Ambrózia, Mária, 

Valéria, Péter, Milthiád, Judit, Loretta.        Isten éltessen benneteket! 

Hogy hol kezdődik az igazi szabadág? 
Ott, ahol Mária ki tudja mondani: "Íme 
az Úr szolgálóleánya vagyok, legyen 
nekem a te igéd szerint." Ott amikor a 
Miatyánkban nemcsak mondjuk, hanem 
akarjuk is azt amit mondunk: "legyen 
meg a te akaratod!" s ezt tesszük azzal a 
tudattal, hogy nekünk az Isten mindig 
csak jót akar. 
Mert sírva kell leborulni Egyház 
gyermek előtt, hogy mérhetetlen nagy 
Isten közénk jött - Emberfiává lett. 
Ezzel a helyes adventi lelkülettel 
készüljünk Krisztus Urunk születésének 
ünnepére. Annak születésére, aki 
egyedül tudja helyesen betölteni az 
Isten utáni vágyunkat. Igaz bűnbánattal 
és komolyan felkészült szentgyónással 
száműzzük életünkből mindazt, ami a 
végtelen Isten utáni vágyunkat elferdíti, 
hogy a bűnbánatban megtisztult 
lélekkel fogadjuk üdvözítő Urunk 
megtestesülését. Hozzuk meg a 
jócselekedetek gyümölcseit, mintegy 
születésnapi ajándékként odatéve az 
Istenember jászolához Imádkozzunk 
minél többet, ahhoz az Istenhez, aki 
egyedül tudja betölteni a végtelen utáni 
vágyakozásunkat. Ahhoz a Krisztushoz, 
akivel együtt lehet hordozni és kibírni 
ezt az Isten utáni vágyat.       
https://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20171203 

Palatinus Alen diakónussá 
szentelése 2017. december 8-án 
11:00 a székesegyházban. Buszt 
szervezünk Erzsébetlakról,  
Lukácsfalván és Muzslyán keresztül, 
az ára 50 dinár. 

ÁDVENTI CSALÁDI NAPOK 
A Don Bosco Családok Egyesülete családi 
napokat szervez az Emmausz 
kollégiumban a Kárpát-medencei 
Családszervezetek Szövetségének 
támogatásával december 9-én lesz az első! 

Téma: ÜNNEP A CSALÁDBAN 

Előadó: Éliás atya Indonéziából 
10:00 oratórium gyerekek számára 
17:30 előadás a szülők, 
házaspárok, anyák, apák, 
nagyanyák, nagyapák és hívek 
számára. 
 

December 10-én érkezik hozzánk a 
MIKULÁS 14:00! 

Gyónó-búcsú Muzslyán dec. 11-én 

Domonkos templom 15.45,  
Mária Neve 16.45. 
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