
„Egy szerény képességű, alázatos és erényes ember sokkal több jót 
tesz, mint egy büszke, okos.” Don Bosco 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 

2014. március 2-án, IX. évfolyam, 9. szám (260) 

Évközi 8. vasárnap,  Henrietta sz., Kada szerz. Pk. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

III. 2-án,  TITOK VÁLTÁS 

Évközi 8.  vasárnap 

Henrietta sz., Kada 

szerz. pk. 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 –szentmise a Domonkos t 

17:00 – esti szentmise: SÁNDOR ROZÁLIÁÉRT évf. én. m. 

III. 3-án, hétfőn,  

 

Asztéria vt., Csilla vt. 

A szentmise után RÓZSAFŰZÉR. 

III. 4-én, kedden,  Kázmér herceg, Lúciusz 

III. 5-én, szerdán,  HAMVAZÁS – NAGYBÖJT KEZDETE 

Hamvazószerda (szigorú böjt) 

III. 6-án, csütörtökön, BOTTYÁN ILONKÁÉRT én.m. 

Fridolin hittérítő, Koletta sz. 

III. 7-én, pénteken,  

A hó első pénteke. 

KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG (16:15) 

JÉZUS SZENT SZÍVE TISZTELETÉRE én.m. 

Perpétua és Felicitász vtk. 

III. 8-án, szombaton, Istenes János szerz., Zoltán 

III. 9-én,  

Nagyböjt 1. vasárnapja 

Róm. Franciska özv.,  

S. Domonkos 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 –szentmise a Domonkos t 

17:00 – esti szentmise 
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Ingyenes heti kiadvány, Kiadja: Római Katolikus plébánia Muzslya, SRB-23206 Muzslya,  
Magyar kommün u 56, tel.: 023/528442, e-mail: gabona.f@gmail.com 

A kiadásért felel: KalapisStojan SDB, szerkesztő: dipl. ing. Gabona Ferenc. 

Senki sem szolgálhat két úrnak; mert 
vagy gyűlöli az egyiket, a másikat 
pedig szereti, vagy tiszteli az egyiket, 
a másikat pedig megveti. Nem 
szolgálhattok Istennek és a 
mammonnak. Ezért azt mondom 
nektek: Ne aggódjatok az életetekért, 
hogy mit egyetek, se a testetekért, 
hogy mibe öltözködjetek. Nem több 
az élet az ételnél, a test pedig a 
ruhánál? Nézzétek az ég madarait: 
nem vetnek, nem aratnak, csűrökbe 
sem gyűjtenek, és a ti mennyei 
Atyátok táplálja őket. Nem értek ti 
sokkal többet ezeknél? Ki az 
közületek, aki aggodalmaskodásával 
képes az életkorához egyetlen 
könyöknyit hozzátenni? És a ruha 
miatt miért aggódtok? Nézzétek a 
mezők liliomait, hogyan növekszenek: 
nem fáradoznak és nem fonnak; 
mégis, mondom nektek: még 
Salamon sem volt dicsősége teljében 
úgy felöltözve, mint egy ezek közül. 
Ha pedig a mezei füvet, amely ma 
van, és holnap a kemencébe vetik, 
Isten így felöltözteti, nem sokkal 
inkább titeket, kishitűek? Ne 
aggódjatok tehát és ne 
mondogassátok:  

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Asztéria, Csilla, Kázmér, Lúciusz, Fridolin, Koletta, Perpétua, 

Felicitász, János, Zoltán, Franciska, Domonkos. 

Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Iz 49,14-15; Zsoltár: 61; Szentlecke: 1Kor 4,1-5; Evangélium: Mt 6,24-34 
1- 

,,Mit együnk?'', vagy: ,,Mit igyunk?'', 
vagy: ,,Mibe öltözködjünk?'' Mert 
ezeket a pogányok keresik. Hiszen tudja 
a ti mennyei Atyátok, hogy mindezekre 
szükségetek van. Ti keressétek először 
az Isten országát és annak igazságát, és 
mindezt megkapjátok hozzá. Ne 
aggódjatok tehát a holnapért; a holnap 
majd aggódik önmagáért. Elég a 
napnak a maga baja. (Mt 6,24-34) 

HAMVAZÓSZERDA  
A hamvazószerda abból az ősi hagyományból ered, hogy 
a hívők a vezeklés részeként hamut szórtak a fejükre. 
Ennek emlékét a mai napig őrzi a szertartás: az előző 
évben megszentelt és elégetett barka hamujából a pap 
ezen a napon keresztet rajzol a hívek homlokára, annak 
emlékére, hogy porból vagyunk és porrá leszünk. A 
hamu egyszerre jelképezi tehát az elmúlást és a 
megtisztulást.  
Az egyház hamvazószerdára és nagypéntekre rendel 
szigorú böjtöt: a 18 és 60 év közötti híveknek csak 
háromszor lehet étkezniük és egyszer jóllakniuk. Ezen a 
két napon és nagyböjt többi péntekén 14 évesnél 
idősebb tagjait arra kéri az egyház, hogy a böjti fegyelem 
részeként ne fogyasszanak húst. (FH) 
Forrás: http://www.mariamagdolna.hu/het-szentje/2012-
08/hamvazoszerda-nagybojti-ido 

BÉRMÁLKOZÓK 
BEMUTATKOZÁSA  
2014. március 9-én 

a 10 órai 
szentmisén. 

 

„A gondviselésben való hit azt jelenti, 
hogy tudatában vagyunk annak, hogy 
Isten figyel ránk, nem hagy magunkra, 
főként akkor nem, amikor 
megpróbáltatások érnek minket. Azt 
jelenti, hogy a nehézségek ellenére is 
hűségesek maradunk Istenhez, aki 
védelmezi életünket, erősít minket a 
kísértések idején, nem engedi, hogy a 
kárhozatra jussunk, hanem az 
üdvösség biztos útján vezet minket. A 
gondviselés Isten irántunk való 
szeretetének mindennapi 
megnyilvánulása. A gondviselés jel 
számunkra, hogy keressük és 
megtaláljuk Istent.”  
© Horváth István Sándor 
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