
tisztelnek, ha emberi tudományt és 
parancsokat tanítanak'' [Iz 29,13]. 
Mert Isten parancsát elhagyva az 
emberek hagyományait tartjátok, a 
korsók és poharak mosását, és sok 
egyéb ezekhez hasonló dolgot 
cselekedtek.'' Ezután ismét magához 
hívta a tömeget, és azt mondta nekik: 
,,Hallgassatok rám mindnyájan és 
értsétek meg: Semmi, ami kívülről 
megy be az emberbe, nem teheti őt 
tisztátalanná, hanem ami az emberből 
kijön, az szennyezi be az embert. Mert 
belülről, az emberek szívéből erednek 
a gonosz gondolatok, paráznaságok, 
lopások, gyilkosságok, 
házasságtörések, kapzsiság, gonoszság 
és csalárdság, kicsapongások, 
irigység, káromkodás, kevélység és 
esztelenség. Mindez a rossz belülről 
származik, és beszennyezi az embert.”  
(Mk 7,1-8.14-15.21-23) 
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„Aki alázatos és kedves, azt mindig szeretni fogja mindenki: 
Isten is és az emberek is.” Don Bosco 

 

„Ekkor köréje gyülekeztek a 
farizeusok, és néhány írástudó, aki 
Jeruzsálemből jött. Ezek azt látva, 
hogy tanítványai közül egyesek 
közönséges, azaz mosdatlan kézzel 
esznek kenyeret, morgolódtak. Mert a 
farizeusok és általában a zsidók, 
hacsak kezüket gyakran nem mossák, 
nem esznek, követve a régiek 
hagyományait. Ha a piacról jönnek, 
nem esznek, amíg meg nem fürdenek; 
és sok egyéb dolog van, amit 
hagyományaik szerint meg kell 
tartaniuk: a poharak és korsók, a 
rézedények és ágyak mosását. 
Megkérdezték tehát őt a farizeusok és 
írástudók: ,,Miért nem élnek 
tanítványaid a régiek hagyománya 
szerint, miért esznek kenyeret 
közönséges kézzel?'' Ő ezt felelte 
nekik: ,,Helyesen jövendölt rólatok 
Izajás, képmutatók, amint írva van: 
,,Ez a nép ajkával tisztel engem, de a 
szíve távol van tőlem. Pedig hiába 

A Mária neve templomban a padlózathoz szükséges csempék 
megvásárlásához kérjük a hívek hozzájárulását! 

Tájékoztassuk a híveket, hogy ha minden katolikus család  
250,00 dinárral hozzájárulna a csempék megvásárlásához, akkor meg 

lenne a szükséges összeg az egész templom csempézésére. 
Hálás köszönet minden hozzájárulónak, aki bármilyen módon is 

támogatni tudja templomunk felújítását! 



 
VIII. 24-én, hétfő,   

Szt. Bertalan apostol, Alíz 
VIII. 25-én, kedd,   

Kalazanci Szt. Józes, Sz Lajos, Patrícia 
VIII. 26-án, szerda,   

Samu, Cseke, Natália, Izsó 
VIII. 27-én, csütörtök,   

Szt. Mónika, Gáspár, Cézár 
VIII. 28-án, péntek,   

Szt. Ágoston, Auguszta, Lilla 
VIII. 29-én, szombat,   

Keresztelő Szt. János vértanúsága, Beatrix 
VIII. 30-án,  
Évközi 22. vasárnap 
Szt. Félix, Rózsa, Patrik 

08:30 – a hívekért   
10:00 – a családok, gyerekek, ifjúság miséje 
11.00 – mise a Domonkos templomban 
18:30 – esti szentmise 
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Szent Ágoston, Augustinus, 
Aurelius Augustinus (Thagaste, Észak-
Afrika, 354. november 13. – Hippo 
Regius, 430. augusztus 28.) hippói 
püspök, egyházatya, filozófus. Az 
észak-afrikai Thagasteből származó 
Aurelius Augustinus az egyik 
legbefolyásosabb nyugati egyházatya. 
Vele kezdődik a filozófia antropológiai 
fordulata.  
Viszonylag  
későn, hosszú 
 vívódás után,  
harminckét  
éves korában  
keresztelkedett  
meg és tért vissza 
szülőföldjére,  
ahol először 
pappá majd  
395-ben  
püspökké  
szentelték.  
(http://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Ágoston) 

Egyszer -- mondja a legenda -- a 
tudós Ágoston a tengerparton sétált 
föl és alá, és azon töprengett, 
hogyan tudná megragadni az Isten 
lényegét. Egyszer csak meglátott 
egy kisgyermeket, aki kagylóval 
merte a tenger vizét a mélyedésbe, 
amelyet a fövenybe ásott. ,,Mit 
csinálsz?'' -- kérdezte Ágoston. 
,,Kimerem a tengert'' -- válaszolta 
teljes komolysággal a gyermek, és 
folytatta tovább a meregetést. ,,És 
gondolod, hogy sikerülni fog?'' -- 
kérdezte nevetve a szent. ,,Nekem 
ez biztosan előbb fog sikerülni, 
mint neked az, hogy megragadd az 
Isten lényegét!'' -- felelt a gyermek, 
és ezzel eltűnt.  
(http://www.katolikus.hu/szentek/0828.html) 


