
 

 
 

        A Szűz Mária Szent Neve templom és plébánia értesítője 

         2018. december 30-án, XIII. évfolyam, 52. szám (511) 

 Szent Család ünnepe, Melánia özv, Hunor, Hermina. Liturgikus szín: fehér. C év. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

XII. 30-án,   

Szent Család ünnepe 
Melánia özv, Hunor, 

Hermina 

08:30 – a hívekért  

10:00 – (családok megáldása) 
11:00 –  

17:00 – A jó halál kegyelméért, csm. 

XII. 31-én, hétfőn,  
I.Szilveszter pp, Donáta 

Savio t. (16:00):  

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

szenmtise után : krónika-olvasás 

I. 1-én, kedden,  

Mária, Isten anyja – 
Újév napja 

Mária Neve t.(10:00): 

Savio t. (11:00):  

Mária Neve t. (17:00):  

I. 2-án, szerdán,  
Nagy Vazul, Naz. Gergely 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.(17:00):  Sándor Vilmáért, évf.énm. 

I. 3-án, csütörtökön,  
Gyöngyvér, Genovéva sz. 

Savio t. (16:00):  

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

I. 4-én, pénteken,  
Angéla özv., Titusz, Leóna   

Savio t. (16:00): 

Mária Neve t.(17:00):  

I. 5-én, szombaton,  
Emília sz, Simon, Amáta  

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.(17:00): Csordás Regináért, énm      

5 eslő szombati ajtatoság kezdete,   szentmise előtt imaóra 

I. 6-án,   

Vízkereszt - Úrjelenés 
Gáspár, Menyhért, 

Boldizsár 

08:30 – a hívekért  

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

11:00 –  

17:00 – (titokváltás: januári imaszándék: saját) 
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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: Sir 3,3-7.14-17a. Zsolt 127,1-2.3.4-5. Szentlecke: Kol 3,12-21. Evangélium: Lk 2,41-52. 

                  jézus szülei minden évben 

fölmentek Jeruzsálembe a húsvét 

ünnepére. Amikor Jézus tizenkét éves 

lett, szintén fölmentek, az ünnepi szokás 

szerint. Az ünnepnapok elteltével 

hazafelé indultak. A gyermek Jézus 

azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, 

hogy szülei észrevették volna. Abban a 

hitben, hogy az úti társaságban van, már 

egy napig mentek, amikor keresni 

kezdték a rokonok és ismerősök között. 

Mivel nem találták, visszafordultak, 

Jeruzsálembe, hogy ott keressék. Három 

nap múlva találtak rá a templomban, 

amint a tanítók közt ült, hallgatta és 

kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, 

mind csodálkoztak okosságán és 

feleletein. Amikor a szülei meglátták őt, 

nagyon meglepődtek. Anyja így szólt 

hozzá: „Gyermekem, miért tetted ezt 

velünk? Lásd, atyád és én bánkódva 

kerestünk téged.” Ő azt felelte: 

„Miért kerestetek? Nem tudtátok, 

hogy nekem Atyám dolgaiban kell 

lennem?” Ám ők nem értették mit akar 

ezzel mondani. Akkor hazatért velük 

Názáretbe, és engedelmes volt nekik. 

Szavait anyja mind megőrizte 

szívében. Jézus pedig növekedett 

bölcsességben, korban és 

kedvességben Isten és emberek előtt.  
Lk 2,41-52 

„A családi sebeket gyógyítani kell és nem kivágni. Ami nem 
tetszik, nem kell észrevenni, beszélni kell mindenkivel a 

szeretet és a határozottság hangján.” Don Bosco 

XI. Pius körlevele a keresztény nevelésről 

A szülőket súlyos kötelesség terheli, hogy 

minden erejükkel gondoskodjanak 

gyermekeik vallásos, erkölcsi, valamint 

fizikai és polgári neveléséről és 

előmozdítsák gyermekeik földi jólétét is. 
 

Az emberi nem általános meggyőződése 

ebben a pontban annyira összhangzó, hogy 

nyíltan szembekerülnek vele azok, akik 

azt mernék vitatni, hogy a gyermek előbb 

tartozik az államhoz, mint a családhoz, és 

hogy az államnak abszolút joga van a 

neveléshez. Tarthatatlan továbbá az érv, 

amelyet azok felhoznak, hogy az ember 

polgárnak születik és ezért elsősorban az 

államé; nem gondolják meg, hogy az 

embernek először léteznie kell mielőtt 

polgár lesz, és létezését nem az államtól, 

hanem a szülőktől nyeri. Bölcsen mondja 

XIII. Leó: "A gyermek egy darab az 

atyából, és az anya személyének mintegy 

folytatása; s ha pontosan akarunk beszélni, 

nem önmaguktól, hanem a családi 

közösségen keresztül, amelyben születtek, 

lépnek a polgári társadalomba". 
https://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20181230 

HIRDETÉSEK: 

- Házszentelés 2019-ben: 

Január 4-én a Felszabadulás utca, Arany 

J. Magyar k. Kun B. utca. 

Január  5-én. Kiss F. Győzelem, 

Kossuth L. utca. 

Január 7-én   Dráva, Blédi, Száva, 

Morva utca.  

-Bérmálás Muzslyán május 26-án, 

elsőáldozás pedig június 9-én. 

-5 első szombati ájtatosság kezdete, 

melyet azoknak ajánljuk, akik 

szeretnének másokért elvégezni, Szűz 

Mária szent Szívét arra kérni, hogy 

járjon közbe, esedezzen Szent Fiánál 

kedves rokonukért, családtagokért. 

Szűz Mária, Isten anyja (jan.1.) 
 

Karácsony nyolcada, Jézus 

névadása. Mária, Jézus édesanyja, 

az Isten Fiát szülte, ezért Isten 

anyja. Őt köszöntjük ezen a napon, 

és Kérjük, segítsen az egész év 

során, hogy Fiával járhassuk 

utunkat. 
https://www.katolikusradio.hu/szentek/2 

Elhunytak a múlt héten: Csordás 

(Varnyas) Regina-1931, Borbély 

(Nagy) Margit- 1944). Imádkozzunk 

elhunyt testvéreinkért! 
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