
„Viselj el mindent, amivel a bűnt 
meg lehet akadályozni.” 

 Don Bosco 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 
2014. március 23-án, IX. évfolyam, 12. szám (263) 

Nagyböjt 4. vasárnapja, Amadé herceg, Zalán 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

III. 23-án,  

Nagyböjt 3. vasárnapja 
Ottó rem., Emőke, Pelágia 

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. 24-én, hétfőn,  
 

MEDJUGORJEI SZŰZANYA TISZTELETÉRE cs.m. 

Svéd Karina sz., Gábor 

III. 25-én, kedden, 
Gyümölcsoltó 

Boldogasszony,  Irisz 

Mária Neve templ..: 10:00 és  

17:00 A SZŰZANYA TISZTELETÉRE cs.m. 

Domonkos Szávió templ.: 11:00 

III. 26-án, szerdán,   

Árpikász vt., Árpád, Emmanuel 

III. 27-én, csütörtökön,  

Lídia asszony, Hajnalka 

III. 28-án, pénteken,  

 

KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG (16:15) 

ISPÁNOVICS ROZÁLIÁÉRT én.m. 

Johanna özv., Janka 

III. 29-én, szombaton, SARNYAI GYÖRGYÉRT én.m. 

Jónás próf., Auguszta, Bertold 

III. 30-án,  

Nagyböjt 4. vasárnapja 
Amadé herceg, Zalán 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t 

18:30 – 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. 

Megérkezett tehát Szamaria egyik 
városába, amelyet Szikarnak 
neveznek, közel ahhoz a 
földdarabhoz, amelyet Jákob a fiának, 
Józsefnek adott. Ott volt Jákob kútja. 
Jézus akkor elfáradva az úttól, azon 
nyomban leült a kútnál. Körülbelül 
hat óra volt. Odajött egy szamariai 
asszony, hogy vizet merítsen. Jézus 
azt mondta neki: ,,Adj innom!'' 
Tanítványai ugyanis elmentek a 
városba, hogy élelmet vegyenek. A 
szamariai asszony erre megkérdezte 
tőle: ,,Zsidó létedre hogyan kérhetsz 
te inni tőlem, aki szamariai asszony 
vagyok?'' Mert a zsidók nem 
érintkeznek a szamariaiakkal. Jézus 
azt felelte: ,,Ha ismernéd az Isten 
ajándékát, és hogy ki az, aki mondja 
neked: ,,adj innom'', talán te kérted 
volna őt, és ő élő vizet adott volna 
neked.'' Az asszony megjegyezte: 
,,Uram, nincs is mivel merítened, a kút 
pedig mély; honnan vennéd hát az élő 
vizet? Csak nem vagy nagyobb Jákob 
atyánknál, aki nekünk a kutat adta, 
amelyből ő maga, fiai és jószágai is 
ittak?'' Jézus azt felelte: ,,Mindaz, aki 
ebből a vízből iszik, ismét 
megszomjazik, de aki abból a vízből 
iszik, amelyet én adok neki, soha 
többé nem szomjazik meg, hanem a 
víz, amelyet adok neki, örök életre 
szökellő vízforrás lesz benne.'' (…) 
(Jn 4,5-42) 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Karina, Gábor, Irisz, Árpikász, Árpád, Emmanuel, Lídia, Hajnalka 

Johanna, Janka, Jónás, Auguszta, Bertold, Amadé, Zalán. 

Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Kiv 17,3-7; Zsoltár: 94; Szentlecke: Róm 5,1-2.5-8; Evangélium: Jn 4,5-42 
1- 

 

Talán gyakrabban kellene keresnünk az 

élő víz forrását. Talán gyakrabban kellene 

leülnünk Jézus mellé, s engednünk, hogy 

tanítson minket az üdvösség igazságaira. 

Jézus nem mondja azt, hogy nem áll 

velünk szóba bűneink miatt. A szamariai 

asszony egy bűnös nő. Jézus tapintatosan 

és nem sértően jelzi, hogy ismeri múltját, 

ismeri bűnét. Az asszony is tudatában van 

bűnének, s tudja, hogy az emberek 

kiközösítették bűne miatt. Nem is akar 

érintkezni, találkozni velük. Azért megy a 

legnagyobb déli forróság idején a kúthoz, 

mert biztos benne, hogy ilyentájt senkivel 

sem kell találkoznia, senki nem fog rá 

megvetően nézni. A találkozásban észre 

kell vennünk az irgalmas Isten és a bűnös 

ember találkozását. A történetnek az a 

nagyböjti üzenete, hogy Isten ugyanilyen 

tapintattal, szeretettel, irgalommal 

közeledik hozzánk. Ismeri életünket, 

gyengeségeinket, hibáinkat, bűneinket. 

Van hatalma ahhoz, hogy eltörölje 

vétkeinket, megbocsásson nekünk. 

Keressük Jézust, mert nála megtaláljuk az 

irgalom forrását, a megbocsátás új életre 
fakasztó vizét.  

© Horváth István Sándor 

http://www.evangelium365.hu/ 
 

JEGYES OKTATÁS 

Vasárnap (márc. 30.) kezdődik a 

jegyes oktatás az esti szentmisével. 

MEDJUGORJEI ZARÁNDOKLAT 
2014. április 20-23 között. 

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

(Reggeli és vacsora +7 euro.) 

 

Nyári időszámítás! Ne felejtsük el 

szombaton éjszaka az órát előre hajtani 

egy órával. 

Nagyböjti nagytakarítás 

szombaton 8:00  a 

templomunk körül! 
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