
 

 
 

        A Szűz Mária Szent Neve templom és plébánia értesítője 

         2018. február 25-én, XIII. évfolyam, 8. szám (467) 

 Nagyböjt 2. vasárnapja, Géza vt, Victorinus, Tarcal. Liturgikus szín: lila. B év. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

II. 25-én,   

Nagyböjt 2. 

vasárnapja, Géza vt, 

Victorinus, Tarcal  

08:30 – a hívekért (elhunyt: Papp Mária) 

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

11:00 – Savio temp. 

17:00 – Bodor Ferencért, énm. 

II. 26-án, hétfőn,  

Győző rem, Edina, 

Sándor 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.:(17:00): Az élő és elhunyt RFT., csm.       

                                                       szentmise után imaóra                  

II. 27-én, kedden,  
Vigasztalan Gábor szerz. 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.: (17:00):  

II. 28-án, szerdán,  

Elemér pk, Teofil, 

Oszvald 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.: (17:00): Jódal Dezsőért, Gera Józsefért 

és Erzsébetért, énm. 

III. 1-én, csütörtökön,  

Leontina vt. sz.,Lea, 

Albin 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.: (17:00): Sándor Rozáliáért, énévfm.         

                                          szentmise után szentségimádás 

III. 2-án, pénteken,  

Henrietta sz., Kada 

szerz. pk. 

Mária Neve t.(8:00): Reggeli szentmise azok számára, 

akik végzik a Nagykilencedet és az esti misére nem 

tudnak jönni. 

Savio t. (16:00):  

szentmise előtt (15.15) keresztúti ájtatosság 
Mária Neve t.:(17:00): Jézus szent Szíve tiszt. énm. 

szentmise előtt (16.15) keresztúti ájtatosság                             
(szentmise után: eslő pénteki ájtatosság) 

III. 3-én, szombaton,  

Asztéria vt., Csilla vt. 

Savio t. (16:00): Péter Katalinért, énévfm. 

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

III. 4-én,   

Nagyböjt 3. 

vasárnapja, 

Kázmér herceg, 

Lúciusz  

08:30 – a hívekért 

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

11:00 – Savio temp. (titokváltás) 

17:00 – (titokváltás, márciusi imaszándék: a betegekért,  

    a magányosokért, a szenvedőkért) 
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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. 

Olvas: Ter 22,1-2.9a.10-13.15-18. Zsolt 115,10 és 15.16-17.18-19. Szentl: Róm 8,31b-34; Ev: Mk 9,2-10. 

                   Abban az időben: Jézus 

maga mellé vette Pétert, Jakabot és 
Jánost, és egyedül velük fölment egy 
magas hegyre. Ott elváltozott 
előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér 
lett, hogy a földön semmiféle 
kelmefestő nem képes így a ruhát 
kifehéríteni. Egyszerre megjelent 
nekik Illés és Mózes, és beszélgettek 
Jézussal. 
Péter ekkor ezt mondta Jézusnak: 
„Mester! Olyan jó nekünk itt 
lennünk! Készítsünk három sátrat: 
neked egyet, Mózesnek egyet és 
Illésnek egyet!” Nem is tudta, mit 
mond, annyira meg voltak ijedve.  
Ekkor felhő árnyékolta be őket, és a 
felhőből szózat hallatszott: „Ez az én 
szeretett Fiam, őt hallgassátok!” Mire 
körülnéztek, már senkit sem láttak, 
csak Jézust egymagát.  
A hegyről lejövet megparancsolta 
nekik, hogy ne mondják el senkinek, 
amit láttak, amíg az Emberfia fel nem 
támad a holtak közül. A parancsot 
megtartották, de maguk között 
megvitatták, hogy mit jelenthet az, 
hogy feltámad a holtak közül.  

Mk 9,2-10 

„Ha azt akarjátok, hogy boldogok legyetek, legyetek 
mindig Isten kegyelmében.” Don Bosco 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket 

köszöntjük: Győző, Edina, Sándor, Gábor,  

Elemér, Teofil, Oszvald, Leontina, Lea,  

Albin, Henrietta, Kada, Asztéria, Csilla, 

Kázmér, Lúciusz. Isten éltessen benneteket! 

Itt a hegyen Jézus egész személyisége 
válik jellé. Egészen áttetszővé lesz Isten 
számára. Most világosan felismerhető 
Jézusban az istensége. Az apostolok 
tudatában is vannak, hogy miről van itt 
szó. A földre borulnak, ahogyan az 
ószövetségi Isten jelenésének tanúi is ezt 
tették. Ahogyan Keresztelő János Jézus 
megkeresztelésénél, most ők is Isten 
szavát hallják, amely világosan jelzi 
Jézusnak, ennek a rendkívüli embernek a 
kapcsolatát Istennel. Ő Isten Fia, akiben 
tökéletesen tükröződik az Atya, akit 
megajándékoz teljes szeretetével, akire 
teljesen rábízza szavait. Miért történik ez 
a csodálatos színeváltozás, mi ezzel Jézus 
szándéka? Nyilván szenvedésének 
megjövendölését akarja ezzel 
ellensúlyozni, hogy ezzel erősítse az 
apostolok hitét. Azt hirdeti, hogy a 
szenvedés és a halál nem tudják igazán 
elérni Jézus személyét. A sebek, a 
gyötrelmek ugyancsak nem képesek erre. 
Ez azonban nem jelenti azt, hogy Jézus 
szenvedése és halála nem lenne igazi. Az ő 
élete azonban legyőzhetetlen, ő valójában 
olyan fényben és dicsőségben él, amely 
túl van minden sötétségen. Ezért ő le 
tudja győzni a rosszat és a halált. A húsvét 
fényei tűnnek fel a szenvedő Messiás 
alázatában.  
Forrás: http://www.katolikus.hu 

Nagyböjtben: Böjtöltessük a nyelvünket! a sok 

beszédben nem lehet elkerülni a bűnt. Teremtsünk 

csendet magunkban és magunk körül – szilencium. 
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