
 

 
 

        A Szűz Mária Szent Neve templom és plébánia értesítője 

         2018. december 2-án, XIII. évfolyam, 48. szám (507) 

Advent 1. vasárnapja, Aranka sz, Aurélia, Melinda. Liturgikus szín: lila. C év. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

XII. 2-án,   
Advent 1. vasárnapja 
Aranka sz, Aurélia, Melinda 

 

08:30 – a hívekért (elhunytak: Juhum (Lebán) Irén –  

   1939  és Hrubik (Szabó) Terézia – 1964) 

10:00 – Zokic Juliannáért, énm. 

11:00 –  

16:00 – ima a papi és szerzetesi hivatásokért 

17:00 – (titokváltás, decemberi imaszándék: az elsőáldozókért) 

XII. 3-án, hétfőn,  
Xavéri Ferenc szerz. pap  

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.(17:00): A medjugorjei Szűzanya tiszt.  

énm.                                                szentmise előtt imaóra                  

XII. 4-én, kedden,  
Damaszk. János p, Borbála vt 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t. (17:00):  
XII. 5-én, szerdán,  
Szabbas apát, Csaba vezér 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.(17:00):                    

XII. 6-án, csütörtökön,  
Miklós pk, Leontína, Csinszka 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t. (17:00): Hrubik Terézijáért, énm.  

                                           szentmise után szentségimádás                  

XII. 7-én, pénteken,  
Ambrus pk. egyht, Ambrózia  

Savio t. (16:00): 

Mária Neve t.(17:00): Jézus szt. Szíve tiszt. énm. 

XII. 8-án, szombaton,  
Szűz Mária Szeplőtelen Fog.  

Mária Neve t.(10:00):   

Savio t. (11:00):  

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

XII. 9-én,   
Advent 2. vasárnapja 
Valéria vt, Fourier Péter p. 

 

08:30 – a hívekért  

10:00 – a gyerekek, az ifjúság, a családok miséje 

11:00 –  

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. 

Olvas: Jer 33,14-16. Zsolt 24,4bc-5ab.8-9.10 és 14. Szentlecke: 1Tessz 3,12-4,2. Evangélium: Lk 21,25-28.34-36. 

                   Jézus ezeket mondta 

tanítványainak a világ végéről: 
„Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a 

csillagokban, a földön pedig 
kétségbeesett rettegés támad a népek 

között a tenger zúgása és a hullámok 
háborgása miatt. Az emberek 
megdermednek a rémülettől, miközben 

várják, hogy mi történik a világgal. A 
mindenség összetartó erői 
megrendülnek. Akkor majd meglátják az 

Emberfiát, amint eljön a felhőkben nagy 
hatalommal és dicsőséggel. 
Amikor mindez beteljesedik, nézzetek 

fel, és emeljétek föl fejeteket, mert 
elérkezett megváltásotok. 

Vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék 
szívetek tobzódásban, részegeskedésben 
és az evilági gondokban. Így majd nem 

ér készületlenül benneteket az a nap. 
Mint a csapda, úgy csap le mindazokra, 
akik a földön laknak. Virrasszatok hát és 

imádkozzatok szüntelenül, hogy 
megmeneküljetek attól, ami majd 

bekövetkezik, és megállhassatok az 

Emberfia színe előtt.”Lk 21,25-28.34-36 

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

A következő két héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Ferenc,  

János, Borbála, Szabbas, Csaba, Miklós, Leontina, Csinszka, Ambrus, 

Ambrózia, Mária, Valéria, Péter.          Isten éltessen Benneteket! 

Íme, újra itt van a készülődés ideje, a 

várakozásé. Ebben nem vagyunk 

világbajnokok, mi, „modern” emberek. Inkább 

a türelmetlenség jellemző ránk. Más is 

megnehezíti a derűs, szemlélődő várakozást, 

tudniillik félelmeink és szorongásaink. Amióta 

kiderült, hogy ez jó üzlet, sokan házalnak a 

szorongással: az egész katasztrófairodalom és 

annak hátborzongató filmváltozatai, a 

horoszkópok, és a mindenféle álpróféciák, 

lánclevelek és jövőkutató-intézetek. Így a 

napokban egy a dalai lámának tulajdonított 

lánclevélben ígértek nagy szerencsétlenséget, 

ha nem továbbítom… 

Jézus adventi üzenete, hogy ha valóban 

eljön az ideje, nincs okunk megdermedni a 

rémülettől, hanem emelt fővel nézzünk a 

dolgok elébe: nézzetek fel, és emeljétek 

föl fejeteket, mert elérkezett 

megváltásotok. Ami a katasztrófaváróknak 

fenyegetés, nekünk örömünk forrása, hisz 

tudni fogjuk, hogy vége a robotszerű 

életnek, eljöttek a vigasság napjai. Persze, 

van, aki felemelt fővel is csak áruhegyeket 

lát, vennivalót és ennivalót. Róluk beszél 

Jézus, amikor a szív tobzódásától, a 

fogyasztói mámortól óv minket. 

Szorongásaink elől ugyanis 

„részegeskedésbe” menekülünk: ki 

alkoholba, ki „enyhe”, ki „kemény” 

drogokba. Még a munka is lehet ilyen 

kábítószer, hát még a hírnév, a címek és 

rangok!  
„Imádkozzatok szüntelenül,” ez nem tűnik 

valódi alternatívának. Kinek van „erre” ideje? 
https://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20181202 

•Kedves hívek, köszönet azoknak, akik adományokkal hozzájárultak az új ajtó 

készítéséhez! Adományokat tovább fogadunk, hiszen még van adóságunk.  

•Tegnap lezajlott a Zsinati nap a kollégiumban. A harmadik dokumentumról 

volt szó. A muzslyai animátorok a következő sorrendben tartják a 

megbeszéléseket: Szarvák Cecilia és Németh Valéria december 4-én szentmise 

után, Gerdov Zsolti december 5-én (a szeretetházban), Gabona Ferenc december 

6-án a kollégiumban, Varga Ernő és Rapos Emma a jövő hét folyamán szervezik 

meg. Meghívjuk híveinket is, hogy csatlakozzanak be a zsinati folyamatokba! 

•Mikulás meglátogatja a muzslyai gyerekeket december 9-én 14 órakor. 

•Gyónó-nap Muzslyán december 20-án és 21-én. Idegen papok jönnek, gyónási 

alkalom lesz!  

•Dec.15-én az idei elsőáldozók első gyónása lesz. Támogassuk őket imáinkkal! 
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