
„A segítség a magasból jön. Az 
elérésre lentről kell törekedni.”  

Don Bosco 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 

2014. március 9-én, IX. évfolyam, 10. szám (261) 

Nagyböjt 1. vasárnapja,Róm. Franciska özv., S. Domonkos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 

III. 10-én, hétfőn,  
Kezdődik a kilenced Szent 

József tiszteletére, 16:20. 

Mária Neve: PAPI ÉS SZERZETESI HIV. A 

MEDJUGORJEI SZŰZANYA TISZTELETÉRE cs.m. 

Szávió: HÉVÍZI ISTVÁNÉRT cs.m. 

Gusztáv bíb.,Etele, Ildikó 

III. 11-én, kedden,  Tímea vt.,Euthymiusvt 

III. 12-én, szerdán,  Theophánszerz., Gergő 

III. 13-án, csütörtökön, Patrícia vt. sz., Krisztián 

III. 14-én, pénteken,  

 

KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG (16:15) 
Matild özv. császárné 

III. 15-én, szombaton, AZ 1848-AS SZABADSÁGHARC ÉS FORRADALOM 

HŐSEI EMLÉKÉRE én.m. 

Lujza szerz., Zakariás 

III. 16-án,  

Nagyböjt 2. vasárnapja 
Vidor vt. pk., Herbert 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 
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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. 

----------------------------------------------------- 
Akkor a Lélek elvezette Jézust a 
pusztába, hogy megkísértse az ördög. 
Miután negyven nap és negyven éjjel 
böjtölt, végül megéhezett. Odajött 
hozzá a kísértő és ezt mondta neki: ,,Ha 
Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a 
kövek legyenek kenyérré.'' De ő ezt 
válaszolta: ,,Írva van: ,,Nem csak 
kenyérrel él az ember, hanem minden 
igével, amely az Isten szájából 
származik'''' [MTörv 8,3]. Akkor 
magával vitte őt az ördög a szent 
városba, odaállította a templom ormára 
és azt mondta neki: ,,Ha Isten Fia vagy, 
vesd le magadat! Mert írva van: 
,,Angyalainak parancsolt felőled: a 
kezükön hordoznak téged, hogy kőbe 
ne üssed lábadat'''' [Zsolt 91,11-12]. 
Jézus ezt mondta neki: ,,Az is írva van: 
,,Ne kísértsd az Urat, Istenedet,,'' 
[MTörv 6,16]. Azután magával vitte őt 
az ördög egy igen magas hegyre. 
Megmutatta neki a világ összes 
országát és azok dicsőségét, majd azt 
mondta neki: ,,Ezeket mind neked 
adom, ha leborulva imádsz engem.'' 
Jézus azt felelte neki: ,,Távozz, Sátán! 
Mert írva van: ,,Uradat, Istenedet 
imádd, és csak neki szolgálj'''' [MTörv 
5,9; 6,13]. Akkor elhagyta őt az ördög, 
és íme, angyalok jöttek hozzáés 
szolgáltak neki. 
(Mt 4,1-11) 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Gusztáv, Etele, Ildikó, Tímea, Euthymius, Theophán, Gergő, Patrícia, 

Krisztián, Matild, Lujza, Zakariás, Vidor, Herbert. 

Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Ter 2,7-9;3,1-7; Zsoltár: 50; Szentlecke: Róm 5,12-19; Evangélium: Mt 4,1-11 
1- 

 

„A puszta csendje kiválóan alkalmas 
arra, hogy csendet teremtsünk 
lelkünkben. Olyan csendet, amelyben 
megszólal Isten. Csendet, amelyben 
meghalljuk Istent. Csendet, amely 
elnémítja személyes szándékainkat, 
akaratunkat és vágyainkat, és teret 
enged annak, hogy megismerjük Isten 
szándékát, átadjuk neki akaratunkat és 
az ő vágya, terve valósuljon meg 
életünkben. Kivonulunk a pusztába, 
hogy megtaláljuk a csendet. Azt a 
csendet, amelyben Isten van jelen és ő 
munkálkodik. Az életünket átalakító 
csendet. A lelki megújulást, 
újjászületést nyújtó csendet. Az 
imádságra ösztönző csendet. A 
lemondásra és a böjtre nevelő csendet. 
A nagylelkű adakozásra buzdító 
csendet. Az élet értelmére rámutató 
csendet. A szenvedés elfogadására 
tanító csendet. A halálba szenderülés 
csendjét. A feltámadást váró csendet.” 
© Horváth István Sándor 
http://www.evangelium365.hu/ 

Ferenc pápa nagyböjti üzenete 2014 
Kedves Testvérek! Azt kívánom, hogy 
ebben a nagyböjti időben az egész egyház 
készségesen és igyekvően tegyen 
tanúságot az anyagi, erkölcsi és lelki 
nyomorban élőknek az evangélium 
üzenetéről, amely az Atya irgalmas 
szeretetének hirdetésében foglalható 
össze, aki kész magához ölelni 
Krisztusban minden embert. Olyan 
mértékben tudjuk ezt tenni, amilyen 
mértékben hasonlóak leszünk 
Krisztushoz, aki szegénnyé lett és 
gazdaggá tett minket szegénységével. A 
nagyböjt megfelelő idő arra, hogy 
megváljunk sok mindentől. Jót fog tenni, 
ha megkérdezzük magunktól,mi mindent 

MEDJUGORJEI ZARÁNDOKLAT 
2014. április 20-23 között. 

Indulás: Húsvét vas. este. 
Ára: 3500 din és 20 euro. 

(Reggeli és vacsora +7 euro.) 

 

tudunk nélkülözni azért, hogy 
szegénységünkkel segítsünk és 
gazdagítsunk másokat. Ne felejtsük el, 
hogy az igazi szegénység fáj: önmagunk 
megfosztása valamitől nem lenne 
hiteles e bűnbánati távlat nélkül. Nem 
bízom abban az alamizsnában, amely 
nem kerül áldozatba és nem jár 
fájdalommal. 
http://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-
nagybojti-uzenete-2014 
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