
 

 
 

        A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
         2017. december 10-én, XII. évfolyam, 49. szám (456) 

 Ádvent 2. vasárnapja, Milthiád pp, Judit, Loretta. Liturgikus szín: lila. B év. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

XII. 10-én,   
Advent 2. vasárnapja,   

Milthiád pp, Judit, 

Loretta  

08:30 – a hívekért 

10:00 – elsőáldozók, bérmálkozók, családok miséje  

11:00 – Savio temp. (szentmise után Mikulás) 

14:00 – Mikulás a Mária Neve templomban 

17:00 – Tápai Jánosért, énm. 

XII. 11-én, hétfőn,  
I.Damazusz pp,Szabin 

Savio t. (16:00): Gyónó-búcsú 15:45-től gyónási alkalom 

Mária Neve t.:(17:00): Gyónó-búcsú 16:45-től gyónási alkalom 

                                                                               mise után imaóra                  

XII. 12-én, kedden,  
Chantal J. Franciska szerz. 

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

XII. 13-án, szerdán,  
Lúcia v tsz, Otília, Elza sz. 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.: (17:00):  
XII. 14-én, csütörtökön,  

Keresztes János p. egyht. 

Savio t. (16:00):  

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

XII. 15-én, pénteken,  
Valér pk, Detre, Ders 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.:(17:00): Borbély Mátyásért, csm. 
XII. 16-án, szombaton,  
Etelka hitv. özv, Adelaida 

Savio t. (16:00):                                                

Mária Neve t.:(17:00): Juhász Erzsébetért, énm.     
                                                                                mise előtt imaóra 

XII. 17-én,   
Advent 3. vasárnapja,   

Lázár, az Úr barátja, 

Olimpia  

08:30 – Sándor Vilmáért, énm. 

10:00 – a hívekért 

11:00 – Savio temp. 
17:00 –  
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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 40,1-5.9-11. Zsolt 84,9ab-10,11-12.13-14. Szentl: 2Pét 3,8-14; Evang: Mk 13,33-37. 

                   J Jézus Krisztus, az 

Isten Fia evangéliumának kezdete. 
Izajás próféta megírta: Íme, 
elküldöm követemet színed előtt, 
hogy előkészítse utadat. A 
pusztában kiáltónak szava: 
Készítsétek el az Úr útját, tegyétek 
egyenessé ösvényeit. János ezért a 
pusztában hirdette a bűnbánat 
keresztségét a bűnök bocsánatára. 
Kivonult hozzá Júdea egész vidéke 
és Jeruzsálem minden lakója. 
Megvallották bűneiket, ő pedig 
megkeresztelte őket a Jordán 
folyóban. János teveszőrből készült 
ruhát viselt, csípőjét bőröv vette 
körül; sáskát és vadmézet evett. Ezt 
hirdette: „Aki utánam jön, 
hatalmasabb nálam. Arra sem 
vagyok méltó, hogy lehajoljak és 
megoldjam a saruszíját. Én vízzel 
keresztellek titeket, ő pedig 
Szentlélekkel keresztel majd meg 
benneteket!”                   Mk 13,33-37 

  

„Minden rossz gyökere a bűn. A bűn a népeket 
boldogtalanná teszi.” Don Bosco 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Szabin, 

Franciska, Lúcia, Otília, Elza, János, Valér, Detre, Ders, Etelka,  

Adelaida, Lázár, Olimpia.           Isten éltessen benneteket! 

János személye mögött ott rejtőzött 
a Jézusé is. Az embereket nem 
annyira az érdekelte, hogy ki János, 
hanem az, hogy kicsoda Jézus? Ez 
velünk is így van. A gyakorló 
keresztényt állandó figyelemmel 
kíséri a világ, de nem azért, hogy őt 
felfedjék, hanem rajtunk át Jézusra 
kíváncsiak az emberek. Ma az 
Egyház és mindenikünk Jánosként 
kell, hogy válaszoljon. "Én csak a 
pusztában kiáltó szó vagyok". 
Nagyon csábító, hogy elfoglaljuk az ő 
helyét, de ez lenne a legnagyobb 
tévedésünk. "De köztetek áll az, akit 
nem ismertek (Jn 1, 26)" János itt 
olyasmit mond, amire nem is 
gondoltunk eddig. Jézus már 
közöttünk van, mondja, mint a 
fiatalok szerelme, mint az igazságos 
bérezésért történő harc és 
küzdelem, mint a kizsákmányolt és 
jogaiktól megfosztott gyerekekért 
folyó küzdelem, mint az emberek 
jogaiért folytatott harc stb. . . . Az 
egyháznak, a hierarchiának és a hivő 
embereknek egyetlen küldetése, 
hogy a világban rámutasson erre a 
Krisztusra, aki már közöttünk van. 
https://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20171210 

KARÁCSONYI VÁSÁR! 

December 23. 
A civilszervezetek jóvoltából, 

megszervezzük a vásárt, mely nem 

öncélú, hanem sok muzslyai 

családnak segítünk, szebbé tesszük 

számukra a karácsony ünnepét. A 

családok, akik támogatásban 

részesülnek, jöjjenek a karácsonyi 

szentmisére és köszönjék meg 

Istennek, a szervezőknek, az 

adakozóknak a támogatást.              

 

ÁDVENTI CSALÁDI NAP 
December 16-án, 17:30 

Előadó: Éliás atya Indonéziából 
 Milyen sokan keresik a jeleket, 
amelyekkel felismerhetik a nagy 
dolgokat. És milyen sokszor megyünk 
el a jelek mellett, anélkül, hogy 
felismernénk. Adventi utunk 
erősítsen meg abban, hogy figyelünk 
Isten üzenetére, felismerjük jeleit a 
világban, és mások felé közvetítjük 
Isten akaratát. 
https://www.katolikusradio.hu/szentek/238 
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