
 

 
 

        A Szűz Mária Szent Neve templom és plébánia értesítője 

         2018. december 9-én, XIII. évfolyam, 49. szám (508) 

Advent 2. vasárnapja, Valéria vt, Fourier Péter p. Liturgikus szín: lila. C év. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

 

08:30 – a hívekért (ELHUNYTAK: Vastag (Nagy) 

Rozália-1957, Gombos (Márton) Etelka-1933) 

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

11:00 –  

17:00 – Tápai Jánosért és id. Jánosért és Katalinért, csm. 

XII. 10-én, hétfőn,  
Milthiad pp, Judit, Loretta  

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.(17:00): Gulyás Valériáért, csm.  

                                                          szentmise előtt imaóra                  

XII. 11-én, kedden,  
I.Damazusz pp, Szabin 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t. (17:00):  
XII. 12-én, szerdán,  
Chantal J.  Franciska szerz. 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.(17:00):  Juhász Irénért, évf, énm.                   

XII. 13-án, csütörtökön,  
Lúcia vt.sz., Otília, Elza sz. 

Savio t. (16:00):  

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

XII. 14-én, pénteken,  
Keresztes János p. egyhtan.  

Savio t. (16:00): 

Mária Neve t.(17:00):  

XII. 15-én, szombaton,  
Valér pk, Detre, Ders  

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.(17:00): Gyólai Piroskáért, csm.        

                                                         szentmise előtt imaóra 

XII. 16-án,   
Advent 3. vasárnapja 
Etelka hitv. Özv., Adelaida 

 

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. 

Olvasmány: Bár 5,1-9. Zsolt 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6. Szentlecke: Fil 1,4-6.8-11. Evangélium: Lk 3,1-6. 

                                Tibériusz császár 

uralkodásának tizenötödik 

esztendejében történt: Poncius Pilátus 

volt Judea helytartója. Galileának 

Heródes volt a negyedes fejedelme, 

testvére, Fülöp meg Itureának és 

Trachonitisz tartományának, Lizániász 

pedig Abilinának volt a negyedes 

fejedelme, Annás és Kaifás főpapok 

idejében az Úr szózatot intézett 

Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. 

S ő bejárta a Jordán egész vidékét, 

hirdette a bűnbánat keresztségét a 

bűnök bocsánatára, ahogy meg van 

írva Izajás próféta beszédeinek 

könyvében: „A pusztába kiáltónak ez a 

szava: 

Készítsétek az Úr útját, egyengessétek 

ösvényeit. A völgyeket töltsétek fel, a 

hegyeket, halmokat hordjátok el. Ami 

görbe, legyen egyenessé, a göröngyös 

változzék sima úttá, és minden ember 

meglátja az Isten üdvösségét.” Lk 3,1-6 

„Az igazi vallás nem a szavakban áll, tenni is kell valamit.”  
Don Bosco 

A következő két héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Milthiád, 

Judit, Loretta, Damazusz, Szabin, Franciska, Lúcia, Otília, Elza, János,  

Valér, Detre, Ders, Etelka, Adelaida.        Isten éltessen Benneteket! 

Mindenható, irgalmas Istenünk, segíts, hogy 

szent vágyakozással siessünk Fiad elé. Örök 

bölcsességeddel nevelj minket, hogy evilági 

elfoglaltságaink ne akadályozzanak 

találkozásunkban szent Fiaddal. 

Manapság sokat hallunk útépítésekről. 

Főleg a nehézségekről, ami körülveszi. És 

milyen jó, ha jó úton haladhatunk a célunk 

felé. Hidakkal és alagutakkal kímélik meg 

az autóst a hegy- és völgy menetektől.  

Adventi utunkon látjuk a célt, Isten 

Országát, ahova szeretnénk eljutni. 

Tudom, szeretném tudatosítani, hogy 

honnan hova akarok eljutni. És ha tudom 

az utat, láthatom a nehézségeket is, 

felmérhetem az akadályokat.  

Vannak akadályok, amelyek rajtam kívül 

állnak, amelyeket nem tudok legyőzni. 

Külső körülmények, bennem rejlő 

legyőzhetetlen akadályok. Ha valamiről 

belátom, hogy legyőzhetetlen, akkor az fél 

győzelem, mert nem kezdek el vele 

küzdeni, hanem kikerülöm.  

Mik lehetnek az akadályok? Bűneim, 

gyengeségeim, türelmetlenségem, 

állhatatlanságom.  

A mai vasárnap és az előttünk álló hét a 

helyzetfelmérés hete lehet. Tudatosítsam 

magamban, hogy mik a hegyek és 

völgyek, mik az akadályok, amelyek 

akadályoznak utamon. Ha tudom, akkor a 

jövő vasárnap majd megkérdezhetem én is 

a keresztelőtől, hogy mit tegyek. 
https://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20181209 

Az Úr Jézusban teljesedett be ez a 

jövendölés, ekkor lépett fel Keresztelő 

János is, az útkészítő.  Júdea 

pusztájában hirdette, hogy elközelgett 

Isten Országa. Miközben másoknak 

hirdette, ő maga is felkészült. Hosszú 

időt töltött a pusztában, pedig a 

mindennapok szempontjából nagyon 

kényelmetlen hely volt. Ruházata 

egészen különleges volt, szinte a 

próféták egyenruháját öltötte magára. 

Tápláléka elütött a szokványostól: 

sáskát és vadmézet evett. 

Igehirdetésének összefoglalója: 

Térjetek meg. „Teremjétek a bűnbánat 

Térjetek meg. „Teremjétek a 

bűnbánat méltó gyümölcsét.” Sokan 

kivonultak hozzá Jeruzsálemből, és a 

környékről hogy a megtérésük jeleként 

felvegyék a bűnbánat keresztségét. A 

bűnbánat, a megtérés meghirdetésében 

találkozott Jézus és Keresztelő János 

működése. Bűnbánatot tartani: 

életmódot, mentalitást változtatni. 

Irányváltoztatást jelent. Ez az adventi 

szentidő legfontosabb sajátossága is. A 

bűnbánat cselekedeteivel készülünk az 

Úr Jézussal való találkozásra. 
http://frh.theol.u-szeged.hu/mihaly/advent2a.htm 
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