
 

 
 

        A Szűz Mária Szent Neve templom és plébánia értesítője 

         2018. február 11-én, XIII. évfolyam, 6. szám (465) 

 Évközi 6. vasárnap, Szűzanya lourdes-i jelen. Liturgikus szín: zöld. B év. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

II. 11-én,   
Évközi 6. vasárnap, 

Szűzanya lourdes-i jelen.  

08:30 – a hívekért (elhunytak: Gödér István és Tézsla  

   Mihály )    

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

11:00 – Savio temp. 
17:00 – A lourdes-i Szűz Mária tiszt. csm. 

II. 12-én, hétfőn,  
Lívia, Eulália sz, Lídia 

Savio t. (16:00):  
Mária Neve t.:(17:00): Kazi Istvánért és Rozáliáért, énm. 
                                                                               mise után imaóra                  

II. 13-án, kedden,  
Linda, Relinda szerz, Ella 

Savio t. (16:00):  
Mária Neve t.: (17:00): Jézus szt. Arca tiszt. énm.   

II. 14-én, szerdán,  

Hamvazószerda  

Mária Neve t.: (16:00):  

Mária Neve t.: (17:00):  
II. 15-én, csütörtökön,  

Györgyi vt, Georgina sz. 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.: (17:00): Papp Erzsébetért, én.évf.m. 
                                                                 mise után szentségimádás 

II. 16-án, pénteken,  
Julianna vt, Lilla, Filippa 

Savio t. (16:00):  

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

Hét szervita rendalapító 
Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.:(17:00): Lőrinc Attiláért, énm. 

II. 18-án,   
Nagyböjt 1. vasárnapja, 

Jeruzsálemi Simeon  vt. 

pk  

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.: Lev 13,1-2.44-46. Zsolt 31,1-2.5.11. Szentl: 1Kor 10,31-11,1; Evang: Mk 1,40-45. 

                   Abban az időben: Egy 

leprás jött Jézushoz. Térdre borult 
előtte, és így kérlelte: „Ha akarod, te 
meg tudsz tisztítani engem!” 
Jézusnak megesett rajta a szíve. 
Kinyújtotta kezét, megérintette, és 
azt mondta neki: „Akarom! Tisztulj 
meg!” Erre rögtön elmúlt a leprája, és 
megtisztult. Jézus szigorúan 
ráparancsolt, és mindjárt elküldte 
ezekkel a szavakkal: „Vigyázz, ne szólj 
erről senkinek egy szót sem, hanem 
menj, mutasd meg magadat a 
papnak, és tisztulásodért mutasd be 
a Mózes rendelte áldozatot, 
bizonyságul nekik.” Ám az, alighogy 
elment, mindenfelé hirdetni és 
híresztelni kezdte a dolgot. Emiatt 
Jézus nem mehetett többé 
nyilvánosan a városba, inkább kint, 
elhagyatott helyeken tartózkodott. 
Mégis, mindenünnen özönlöttek 
hozzá az emberek.             Mk 1,40-45  

„Nem érdemel irgalmat az, aki visszaél az Úr 
irgalmával és megsérti őt.” Don Bosco 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Lívia,  

Eulália,  Lídia, Linda, Relinda, Ella, Györgyi, Georgina, Julianna, 

Lilla, Filippa, Simeon.            Isten éltessen benneteket! 

Jézus azért jött a világba, hogy 
mindenkin könyörüljön. A test mellett a 
lelket is gyógyítja, és a mai világban 
elsősorban leginkább a lélek 
gyógyítására van szükség, ehhez kérjük 
erejét, kegyelmét.  
Ma leprások nincsenek, maga a 
betegség gyógyítható. Mégis számtalan 
olyan helyzet van, ami kitaszítottá teszi 
az embert. Sok előítélet dolgozik 
mindannyiunkban, amelynek gyökere 
egy régi seb, vagy egy általánosnak tűnő 
tapasztalat. Sokan elfordítják fejüket, ha 
bajba jutott embert látnak. A másik 
oldal viszont, hogy a tényleges 
segítséget nehéz megtalálni. Azt, hogy 
hogyan tudom valóban felemelni az 
elesettet, hogyan tudom útnak indítani 
a jó, az Isten felé.  
A mai világ individualista. Nem csak a 
lecsúszottak, a peremen lévők felé 
fordul nehezen a mai ember, hanem 
sokszor a másik, a hozzá hasonlóan élő 
felé is nehezen fordulnak sokan. 
Apró jelei ennek a kicsiny segítéség 
nyújtás elmaradása, a másikra való oda 
nem figyelés, a türelmetlenség,  
Határozzam el ma, hogy kihez fordulok, 
kit keresek meg. Akit esetleg már régen 
láttam, akit talán megbántottam vagy 
megbántottnak érzi magát.  
https://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20180211 

Hamvazószerda a nagyböjti idő 
kezdete. 
A nagyböjt bűnbánati fegyelme: 
péntekenként 14 éves kortól nem 
eszünk húst, hamvazószerdán és 
nagypénteken szigorú böjtöt 
tartunk, vagyis húst nem eszünk, 
csak háromszor étkezünk, és 
egyszer lakunk jól. Természetesen a 
betegek fel vannak mentve a testi 
böjtölés alól. 
https://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20180214 
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