
 

 
 

        A Szűz Mária Szent Neve templom és plébánia értesítője 

         2018. január 28-án, XIII. évfolyam, 4. szám (463) 

 Évközi 4. vasárnap, Aquinói Tamás áldp. egyht. Liturgikus szín: zöld. B év. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

I. 28-án,   
Évközi 4. vasárnap, 

Aquinói Tamás áldp. 

egyht.  

08:30 – a hívekért (elhunyt: Szíveri Péter)                                                                  

10:00 – az elsőáldozók, a bérmálkozók, és családok 

11:00 – Fodor Annáért, énm. 
17:00 –  

I. 29-én, hétfőn,  
Valér pk, Adél szerzetes 

Savio t. (16:00):  
Mária Neve t.:(17:00): Szalézi hivatásokért, csm. 
                                                                               mise után imaóra                  

I. 30-án, kedden,  
Barsimaccus vt.pk, Bars 

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

I. 31-én, szerdán,  
Bosco János áldp, Marcella 

Mária Neve t.: (11:00): Ünnepi szentmise Bosco szt. János tiszt. 

Mária Neve t.: (17:00):  
II. 1-én, csütörtökön,  

Brigitta rem. nőv, Kincső 

Savio t. (16:00):  

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

II. 2-án, pénteken,  
Gyertyaszentelő 

Boldogasszony 

 

Mária Neve t.:(10:00): (elsőpénteki ájtatosság) 

Savio t. (11:00): Jézus szt. Szíve tiszt. csm. 

Mária Neve t.:(17:00): Jézus szt. Szíve tiszt. csm. 
(elsőpénteki ájtatosság) 

II. 3-án, szombaton,  

Balázs vt. pk, Oszkár pk 
Savio t. (16:00):                                                

Mária Neve t.:(17:00): Szűz Mária szt. Szíve tiszt. csm.                                       
mise előtt imaóra  (Balázs- ill. torokáldás) 

II. 4-én,   
Évközi 5. vasárnap, 

Veronika assz, Ráhel  

08:30 – a hívekért 

10:00 – az elsőáldozók, a bérmálkozók, és családok 

11:00 – Savio temp. 
17:00 –  
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Ingyenes heti kiadvány, Kiadja: Szűz Mária Szent Neve 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.: MTörv 18,15-20. Zsolt 94,1-2.6-7.8-9. Szentl: 1Kor 7,32-35.; Evang: Mk 1,21-28. 

                   Kafarnaum városában 

Jézus szombaton bement a 
zsinagógába, és tanított. Mindenki 
nagyon csodálkozott tanításán, 
mert úgy tanította őket, mint 
akinek hatalma van, és nem úgy, 
mint az írástudók. A zsinagógában 
volt egy ember, akit megszállt a 
tisztátalan lélek. Ez így kiáltott fel: 
„Mi közünk egymáshoz, názáreti 
Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts 
minket? Tudom, ki vagy: az Isten 
Szentje!” Jézus ráparancsolt: 
„Hallgass el, és menj ki belőle!” A 
tisztátalan lélek erre össze-vissza 
rángatta az embert, aztán nagy 
kiáltással kiment belőle. Mindenki 
nagyon megdöbbent. Az emberek 
egymást kérdezgették: „Mi ez? Új 
tanítás, és milyen hatalmas! Még a 
tisztátalan lelkeknek is parancsol, 
és azok engedelmeskednek neki!” 
El is terjedt a híre hamarosan 
Galilea egész vidékén.     Mk 1,21-28 

  

„Az embernek három ellensége van:  
a halál, aki meglep, az idő, amely rohan, az ördög,  

aki béklyóba vet.”  Don Bosco 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Valér, Adél, 

Barsimaccus, Bars, János, Marcella, Brigitta, Kincső, Balázs, Oszkár, 

Veronika, Ráhel.                            Isten éltessen benneteket! 

Jézus azonban hatásosan száll 
szembe a gonosszal. (…) 
Mindegyik evangélista szóhasználata 
mitológikus ebben a kérdésben, de a 
démon a gonosz bevezetésével olyan 
finom megkülönböztetésre képesek, 
amelyre a mi felvilágosult 
terminológiánk képtelen. Mi vagy 
ördögnek, gonosznak kiáltunk ki 
valakit, vagy a gonoszság kérdését 
pszichológiai magyarázatokkal 
jelentéktelennek állítjuk be. 
Szívesebben beszélünk lelki 
betegségről, pedig valóság, az ember 
képes gonosszá válni. Sőt még 
magukat nagyra tartó gyakorló 
keresztények is képesek magukban 
mérhetetlen gonoszságot hordozni. 
Néha a lelkiismeret vizsgáló ember 
megretten attól, amikor önmagát 
meghökkentően gonosz indulatok 
birtokosának kell vallania. A 
legfájdalmasabb valóság, hogy a 
teológiai műveltség nem őriz meg a 
gonoszságtól. A műveltség csak 
rafináltabbá teszi a gonoszságot, de 
nem kevésbé veszedelmessé. 
https://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20180128 

Boscó szent János, a fiúk apostola, aki a legelesettebbeket gyűjtötte 
össze, hogy Istenhez vezesse őket. Nekünk is meg kell találnunk azt a 
feladatot, amelyre itt és most a leginkább szükség van. 
https://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20180131 

Hirdetések: 
•   Január 22-30-ig kilenced Bosco szt. János tiszteletére.  
• Megérkezett a Zsinati Hírek első száma. Ez a Nagybecskereki 
Egyházmegye hivatalos lapja, mely ezentúl híreket tesz közzé a híveink 
számára, hogy folyamatosan tudjuk követni a Zsinat menetét, és lehetővé 
teszi, hogy imáinkkal támogassuk a bizottságok munkáját. Minden családba 
jusson belőle! Ingyenes példány!  
•   Ma délután 16 órakor:  A Segítő Szűz Mária tisztelőinek összejövetele. 
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