
 

 
 

        A Szűz Mária Szent Neve templom és plébánia értesítője 

         2018. december 16-án, XIII. évfolyam, 50. szám (509) 

Advent 3. vasárnapja, Etelka hitv. Özv., Adelaida. Liturgikus szín: lila. C év. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

 

08:30 – a hívekért (elhunytak: Budai Tibor-1966, Haladi  

   András-1948) 

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

11:00 –  

17:00 – 

XII. 17-én, hétfőn,  
Lázár, az Úr barátja, 
Olimpia  

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.(17:00): Medjugorjei Szűzanya  tiszt. a papi 

és szerzetesi hivatásokért, csm.        szentmise előtt imaóra                  

XII. 18-án, kedden,  
Gracián pk, Graciella 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t. (17:00): Jeremazovics Viktóriáért, Vörös 

Erzsébetért és az összes Piri család elhunyt tagjaiért, csm. 

XII. 19-én, szerdán,  
Anasztáz pk, V.Orbán pp 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.(17:00):   

XII. 20-án, csütörtökön,  
Teofil vt. katona, Baján 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t. (17:00): Hrubik Teréziáért, csm.        

                                           szentmise után szentségimádás                  

XII. 21-én, pénteken,  
Kaníziusz Péter egyht. pap   

Savio t. (16:00): 

Mária Neve t.(17:00):  

XII. 22-én, szombaton,  
Zénó vt, Flavián vt., Xavéria  

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.(17:00): Szitás Piroskáért, énm. szolg. 

                                                         szentmise előtt imaóra 

XII. 23-án,   
Advent 4. vasárnapja 
Kenty János p, Viktória vt. 

 

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: Szof 3,14-18a. Zsolt: Iz 12,2-3.4bcd.5-6. Szentlecke: Fil 4,4-7. Evangélium: Lk 3,10-18. 

                  Amikor Keresztelő János 

bűnbánatot hirdetett, a nép 

megkérdezte: „Mit tegyünk?” 

„Akinek két ruhája van – válaszolta –, 

az egyiket ossza meg azzal, akinek egy 

sincs. S akinek van ennivalója, 

ugyanígy tegyen.” Jöttek a vámosok is, 

hogy megkeresztelje őket, s így szóltak 

hozzá: „Mester, mit tegyünk?” Ezt 

felelte nekik: „Ne követeljetek többet, 

mint amennyi meg van szabva.” 

Megkérdezték őt a katonák is: „Hát mi 

mit tegyünk?” Nekik így felelt: „Ne 

zsarnokoskodjatok, ne bántsatok 

senkit, hanem elégedjetek meg 

zsoldotokkal.” A nép feszülten 

várakozott. Mindnyájan azon 

töprengtek magukban, vajon nem 

János-e a Krisztus. Ezért János így 

szólt hozzájuk: „Én csak vízzel 

keresztellek titeket. De eljön majd, aki 

hatalmasabb, akinek saruszíját sem 

vagyok méltó megoldani. Ő majd 

Szentlélekkel és tűzzel fog titeket 

megkeresztelni. Szórólapátját már a 

kezében tartja, hogy megtisztítsa 

szérűjét: a búzát csűrébe gyűjtse, a 

pelyvát meg olthatatlan tűzben 

elégesse.”És még sok mással is 

buzdította a népet. Így hirdette nekik 

az üdvösséget. Lk 3,10-18 

„Amit az égben kapsz, kárpótol mindenért, amit ezen a földön 
kell szenvedned.” Don Bosco 

A következő két héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Lázár,  

Olimpia, Gracián, Graciella, Anasztáz, Orbán, Teofil, Baján, Péter, 

Zénó, Flavián, Xavéria, János, Viktória.      Isten éltessen Benneteket! 

János válasza legalább olyan meglepő: 

Legyetek derék, becsületes emberek a 

saját szakmátokban! Ennyi! És ez ma sem 

kevés! A korrupciós ügyek korában elég 

program ma is: „elégedjetek meg 

zsoldotokkal.” Ennyi azonban kell, hogy 

előkészítsük annak jövetelét, aki mindent 

és mindenkit megtisztít. Ez az advent 

kettős arca: van egy máriás várás, a 

gyermek befogadására. A tiszta fogadja be 

a Tisztát. És van a jánosi várás, amikor mi 

tisztátalanok megtisztulunk. A közélet 

megtisztulása mint adventi program? 

Meglepő, ugye? Van persze egy harmadik 

arca is a várásnak. Ez a szegényeké. 

Különösnek tűnhet, de János nem a 

gazdagoktól kér alamizsnát – János nem a 

fundraising atyja – hanem a szegényektől 

kér szolidaritást. Egymásra 

támaszkodjatok, egymásban bízzatok, 

osszátok meg a keveset – ez az üzenet. 

Kiss Ulrich SJ 
https://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20181216 

"Örüljetek az Úrban szüntelenül! 

Újra csak azt mondom, örüljetek. 

Emberszerető jóságtokat ismerje meg 

mindenki! Az Úr közel van." 
Advent harmadik vasárnapja az öröm 

vasárnapja; aminek semmi más alapja 
nincs, csak ez, hogy az Úr közel van.  

Az öröm lehet a remény forrása is, mint 
Szofoniás próféta idejében, amikor a 
választott nép visszatért a fogságból. 

Szívükben ott a remény és az öröm: 
Szabadítót küld az Isten! 
https://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20181216 

 

PÁSZTORJÁTÉK:  kollégistáink 

betlehemes játékot bemutatnak be: 

Muzslyán dec. 23-án a 10 órai 

szentmise után, Écskán dec. 23-án a 

szentmise után, Erzsébetlakon dec. 23-

án szentmise után és Lukácsfalván dec. 

23-án a szentmise után. 

„Szállást  keres a  szentcsalád”   , 

karácsonyi kilenced (dec. 16-án), 

szeretettel várunk mindenkit. 

Gyónó-nap Muzslyán december 20-án 

és 21-én. 
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