
 

 
 

        A Szűz Mária Szent Neve templom és plébánia értesítője 

         2018. március 11-én, XIII. évfolyam, 10. szám (469) 

 Nagyböjt 4. vasárnapja, Tímea vt, Euthymius vt. Liturgikus szín: lila. B év. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

III. 11-én,   

Nagyböjt 4. 

vasárnapja, 
Tímea vt, Euthymius vt.  

08:30 – a hívekért 

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

11:00 – Savio temp.  

17:00 –  

III. 12-én, hétfőn,  
Theophán szerz., 

Gergő 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.:(17:00): Ördög, Pozsár, Ispánovics és 

Bardócz család halottaiért, csm.    szentmise után imaóra                  

III. 13-án, kedden,  
Patrícia vt. sz., Krisztián 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.: (17:00):  

III. 14-én, szerdán,  
Matild özv. császárné 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.: (17:00): Megemlékezés, a 48-as 

forradalom áldozataiért én.m. 

III.15-én, csütörtökön,  
Lujza szerz., Zakariás pp. 

Savio t. (16:00):  

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

III. 16-án, pénteken,  

Vidor vt.pk., Herbert 

pk. 

szentmise előtt (15.15) keresztúti ájtatosság 
Savio t. (16:00):  

szentmise előtt (16.15) keresztúti ájtatosság                             
Mária Neve t.:(17:00): Szarvák Imréért évf. cs.m.   

III. 17-én, szombaton,  
Patrik ír pk, Patrícia, 

Gertrúd 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.:(17:00): Kazi Ilonáért, én.m.         

                                                        szentmise előtt imaóra 

III. 18-án,   

Nagyböjt 5. 

vasárnapja, 
Jeruzs. Cirill pk, Sándor 

vt.pk.  

08:30 – a hívekért 

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

11:00 – Savio temp.  

17:00 – Szent József tiszteletére cs.m. 
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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. 

Olvasmány: 2Krón 36,14-16.19-23. Zsolt 136,1-2.3.4-5.6. Szentlecke: Ef 2,4-10; Evangélium: Jn 3,14-21. 

                   Abban az időben Jézus 

ezt mondta Nikodémusnak: „Ahogy 
Mózes fölemelte a kígyót a 
pusztában, úgy fogják fölemelni az 
Emberfiát is, hogy aki hisz benne, el 
ne vesszen, hanem örökké éljen. 
Mert úgy szerette Isten a világot, 
hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy 
aki benne hisz, el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen. Isten nem azért 
küldte Fiát a világba, hogy elítélje a 
világot, hanem hogy általa 
üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, az 
nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, 
az már ítéletet vont magára, mert 
nem hitt Isten egyszülött Fiában. 
Az ítélet ez: A világosság a világba 
jött, de az emberek jobban szerették 
a sötétséget, mint a világosságot, 
mert tetteik gonoszak voltak. Mert 
mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a 
világosságot, és nem megy a 
világosságra, nehogy napvilágra 
kerüljenek tettei. Aki azonban az 
igazságot cselekszi, a világosságra 
megy, hadd nyilvánuljanak ki tettei, 
hogy Isten szerint cselekedte 
azokat.”                                  Jn 3,14-21 

„Szent József életét alázatos egyszerűségben és 
ismeretlenségben élte le. Ezért a benső élet példaképe.”  

Don Bosco 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: 

Theophán, Gergő, Patrícia, Krisztián, Matild, Lujza,  

Zakariás, Vidor, Herbert, Patrik, Patrícia, Gertrúd,  

Cirill, Sándor.              Isten éltessen benneteket! 

Nagyböjt negyedik vasárnapját - a 
nép nyelvén - "Rózsa-vasárnapnak" 
is nevezzük. A pap lila helyett 
rózsaszínű miseruhát ölthet. Ez 
átmenet a lila (bánat) és a fehér 
(öröm) színek között. A pápa 
Rómában ma rózsát szentel és a 
szeretet jeleként elküldi a világ 
különböző tájaira. Az egyház a 
tavaszt is köszönti ezen a napon. A 
téli álomból életre kelt természet a 
feltámadt Krisztusra emlékeztet. A 
szentmise imái elővételezik a 
húsvéti örömet, szomjazó szívünkbe 
vigasztalást hoznak. 
https://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20180311 

Hirdetések: 

•Minden pénteken a nagyböjtben 16:15 

keresztúti ájtatosság. 

•Szent József kilenced minden nap 16:30. 

•Március 17-én 18 órakor kezdődik a felnőttek 

katekézise, azok számára, akik esetleg nem 

voltak elsőáldozók, vagy bérmálkozók és 

szeretnék ezeket a szentségeket felvenni. 

mailto:gabona.f@gmail.com

