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„Jézus, akit saját népe tagadott (mint 
ahogy ma egyes keresztényeket sem ért 
meg a saját környezetük), olyan hitet 
hirdetett meg, amely megteremti az 
egész emberiség testvéri egységét. 
Jézus apostolait azzal a küldetéssel   
bízta meg, hogy gyűjtsék egybe a 

„Vigyázzatok, én halászni küldelek titeket, nehogy 
titeket fogjanak ki. ” Don Bosco 

„Végigjárta a falvakat és tanított. Magához hívta a  
tizenkettőt, és kettesével szétküldte őket, hatalmat  
adva nekik a tisztátalan lelkeken. 
Meghagyta nekik, hogy az útra ne vigyenek  
semmit, csak vándorbotot; sem kenyeret,  
sem tarisznyát, sem pénzt az övükben. 
Sarut kössenek, de két ruhadarabot ne  
vegyenek magukra. Azután folytatta:  
"Ha valahol betértek egy házba,  
maradjatok ott addig, amíg utatokat  
nem folytathatjátok. Ha valamely helységben  
nem fogadnak be, és nem hallgatnak meg  
titeket, menjetek el onnét, s még a port is  
rázzátok le lábatokról, tanúbizonyságul ellenük." 
Azok elmentek, s hirdették a bűnbánatot, 
sok ördögöt kiűztek, és olajjal megkenve  
sok beteget meggyógyítottak.”  (Mk 6, 7-13) 
 

megváltottak népét, és ők bejárva az 
egész világ utcáit és tereit lángoló 
hittel, fennszóval hirdetik az 
evangéliumot, nem lévén más 
útravalójuk, mint Isten Igéjének 
meggyőző ereje” 
(Don Bosco kalendárium 2003, Szalézi 
Tartományfőnökség, Budapest) 



 
VI. 29-én, hétfő,  Péter és Pál apostolok 
VI. 30-án, kedd,  Kónya Máriáért én.m. 

Róma első vértanúi, Paulina 
VII. 1-én, szerda,  Hallai Annáért én.m. 

Oliver pk, Áron pk, Tihamér 
VII. 2-án, csütörtök,  Papi és szerzetesi hivatásokért cs.m. 

Sarlós Boldogasszony, Ottó pk 
VII. 3-án, péntek,  Jézus Szíve tiszteletére én.m. 

Tamás apostol 
VII. 4-én, szombat,  Élő és elhunyt RFT cs.m. 

Portugáliai Izabella özv., Berta 
VII. 5-én,  
Évközi 14. vasárnap 
Cirill szerz. és Metód pk 
PLÉBÁNIANAP (16:00) 

08:30 – a hívekért   
10:00 – a családok, gyerekek, ifjúság miséje 
11.00 – mise a Domonkos templomban 
18:30 – Kasza Józsefért cs.m. 
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Plébánianap 2009. július 5-én, vasárnap 
16:00 Élő rózsa fűzér 
17:00 Vidámdélután 
18:30 Szentmise 
20:00 Vacsora (csirke és birkapaprikás)  
Jegyek elővételben a plébánián- 250 din/fő. 

VISELKEDÉS A TEMPLOMBAN 
• A templom Isten háza. Ezért imádságos szándékkal  

lépjük át a küszöbét: „Örvendeztem, mert azt mondták nekem, 
 az Úr házába indulunk.” – 121. Zsoltár. 

• A Szentmise a keresztvetéssel kezdődik és az elbocsátó áldással végződik. 
• A ruházata legyen tisztességes: „hiányos öltözet” nem talál a szent helyhez. 
• A szentmisét nem hallgatjuk, hanem azon részt veszünk. Ezért közösen 

mondjuk az imát, figyeljük az áldozópap hangosan végzett imáit, 
olvasmányokat. 

•  Mind az imában, mind pedig az éneklésben alkalmazkodunk a közösséghez, 
vigyázva, hogy együtt kezdjük, és együtt fejezzük be másokkal. A szép közös 
népi éneket ne zavarja a túlerőltetett hang.  Akinek a hallása bizonytalan, vagy 
a hangja éppen átmeneti állapotban van, egy picit halkabban kapcsolódjon az 
éneklésbe. 

 


