
 

 
 

        A Szűz Mária Szent Neve templom és plébánia értesítője 
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Advent 4. vasárnapja, Kenty János p, Viktória vt. Liturgikus szín: lila. C év. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 – 

XII. 24-én, hétfőn,  

Ádám és Éva ősszülők 

Savio t. (16:00): (szlovén nyelven) 

Mária Neve t.(20:00):  

Savio t. (22:00):  

Mária Neve t.(24:00): 

XII. 25-én, kedden,  

KARÁCSONY – a 

Megváltó születése 

Mária Neve t.(8:30): 

Mária Neve t.(10:00): 

Savio t. (11:00):  

Mária Neve t. (17:00):  
XII. 26-án, szerdán,  
István első vértanú, Előd 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.(17:00):   

XII. 27-én, csütörtökön,  
János ap. és ev., Fabiola 

Savio t. (16:00):  

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

XII. 28-án, pénteken,  
Aprószentek, Kamilla, Teofila   

Savio t. (16:00): 

Mária Neve t.(17:00):  

XII. 29-én, szombaton,  
Beck. Tamás vt. pk, Dávid kir.  

Savio t. (16:00):  

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

XII. 30-án,   

Szent Család ünnepe 
Melánia özv, Hunor, 

Hermina 

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: Mik 5,1-4a. Zsolt 79,2ac és 3b.15-16.18-19. Szentlecke: Zsid 10,5-10. Evangélium: Lk 1,39-45. 

                  Az angyali üdvözlet 

után Mária útra kelt, és a hegyek 

közé, Juda egyik városába sietett. 

Belépett Zakariás házába, és 

köszöntötte Erzsébetet. 

Amikor Erzsébet meghallotta Mária 

köszöntését, szíve alatt felujjongott 

a magzat, és a Szentlélek betöltötte 

Erzsébetet. Hangos szóval így 

kiáltott: 

„Áldott vagy te az asszonyok 

között, és áldott a te méhednek 

gyümölcse! Hogyan lehet az, hogy 

Uram anyja jön hozzám? Mert íme, 

amikor fülembe csendült 

köszöntésed szava, örvendezve 

felujjongott méhemben a magzat! 

Boldog vagy, aki hitted, hogy 

beteljesedik mindaz, amit az Úr 

mondott neked!”   Lk 1,39-45 

„Isten üdvösségünkért lett emberré. Ez a bizonyíték, hogy a 
lelkünk valami óriási dolog.” Don Bosco 

Jézus megszületett! Áldott 

karácsonyi ünnepeket kívánunk! 

Hogy vagy? Kérdezzük egymástól nap 

mint nap, sokszor minden megfontolás 

nélkül. Nem is várunk rá más választ, mint 

"kösz jól". Ha valaki másképp válaszolna, 

igen meglepődnénk, mert ennél többet sem 

hallani sem mondani nem akarunk. 

Érdemesebb emiatt inkább azt kérdezni: 

"Boldog vagy?" Talán azért is, mert erre 

sokkal őszintébb válasz érkezhet. Az ember 

ugyanis ilyen szembesítésnél vagy a 

valóságot mondja vagy kénytelen hazudni és 

épp a hazugság terhétől még 

boldogtalanabbá válni. Jól van ez így, mert 

az Isten nem akar bennünket ámításban 

hagyni.  

Boldog vagy? Lehet erre azt válaszolni, 

hogy igen. Csakhogy a boldogságnak, 

eltérően a betegséggel, láthatónak kell 

lennie. Ha ugyanis nem látható, akkor elég 

nehezen tudjuk magunkkal elhitetni annak 

valóságát. Az is megtörténhet, hogy más lát 

bennünket boldognak, önmagunkról viszont 

tudjuk, hogy még sok minden ellene szól.  

Ki hát a boldog ember? 

Mária látogatása Erzsébetnél válaszol a 

kérdésünkre. Mária megy Erzsébetnek 

segíteni. Aki segíteni tud másokon az már 

boldog. Mégsem ez a boldogság gyökere. 

"Boldog vagy, mert hitted, hogy 

beteljesedik mindaz, amit az Úr 

mondott neked". Az boldog, aki az életet 

elfogadja Istentől és azt szereti, 

megszereti. Ezt tanúsítja ez a párbeszéd. 

És Te? Boldog Vagy? 
https://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20181223 

Nem hívatlan jön Jézus, nem a sötétből. 

Kiolthatatlan fényben az Atya 

"kinyilvánítja nekünk Őt". A próféták 

sejtették, hogy az ő szavuk majd egykor 

fölemelkedik az Igébe, ki él örökkön és 

minden embert megvilágosít. -- Nem 

hívatlan jön a Gyermek, a világ sötétjében 

világító Fény, mégsem fogadják Őt 

szívesen e világon. A világtörténelem 

nem veszi tudomásul születését; halálát is, 

mint kínos közjátékot, csak pár sorban 

említi. Mégis ez a szegény Kisded az 

egész világot hordja isteni Szívében. 
https://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20181225 

 

A karácsony ünnepéhez különböző 

szokások kapcsolódnak, mint a 

betlehemezés és a karácsonyfa-állítás. A 

betlehemezés Jézus születésének, a 

Betlehemben történteknek 

megjelenítése, dramatikus játék. Főbb 

jelenetei a szálláskeresés, amelyben a 

várandós Mária és József szállást 

keresnek, illetve a pásztorjáték, aminek 

főszereplői a pásztorok, akiknek az 

angyal hírül adta  

a Megváltó születését,  

és akik elmentek az  

újszülött Jézushoz,  

hogy neki ajándé- 

kot vigyenek. 
https://www.magyarkurir.hu/ 

hirek/a-megvalto-szuleteset-unnepeljuk-66471 
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