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“Mivel már sokan megkísérelték 
rendben elbeszélni a köztünk 
végbement eseményeket, amint 
előadták azt nekünk azok, akik 
kezdet óta szemtanúi és szolgái 
voltak az igének, jónak láttam én 
is, miután mindennek elejétől 
fogva gondosan a végére jártam, 
neked, kegyelmes Teofil, 
sorrendben leírni, hogy jól 
megismerd azon dolgoknak 
bizonyosságát, amelyekre téged 
oktattak. Jézus pedig a Lélek 
erejével visszatért Galileába, és a 
híre elterjedt az egész környéken. 
Tanított a zsinagógáikban, és 
mindenki dicsőítette. Azután 
elment Názáretbe, ahol 
felnövekedett. Szokása szerint 
bement szombaton a 
zsinagógába, és fölállt olvasni. 
Odaadták neki Izajás próféta 
könyvét. 

Amikor felnyitotta a könyvet, arra a 
helyre talált, ahol ez van írva: ,,Az 
Úr Lelke van rajtam; azért kent föl 
engem, hogy örömhírt vigyek a 
szegényeknek, elküldött, hogy 
szabadulást hirdessek a 
foglyoknak és látást a vakoknak, 
hogy szabadon bocsássam a 
megtörteket, és hirdessem az Úr 
kedves esztendejét' [Iz 61,1-2; 
29,18; 58,6]. Aztán összehajtotta a 
könyvet, visszaadta a szolgának, 
és leült. A zsinagógában minden 
szem rászegeződött.  
Ő pedig elkezdett  
hozzájuk beszélni:  
,,Ma teljesedett  
be ez az Írás a  
ti fületek  
hallatára.” 
  
(Lk 1,1-4; 4, 14-21) 
 

„Az Istent szeretőknek minden a javukra szolgál.” 
Don Bosco 

 Azt jelenti, hogy bármilyen hihetetlen is, 
meg érthetetlen is, mégis Isten úgy 
döntött, hogy a nyomorult, töredékes 
emberi beszéden keresztül, de 
elérkezhet hozzánk az Ő jó, kedves és 
bátorító üzenete. Még meg is szólíthat 
ezen keresztül Isten, és ennek a 
helyszínére és idejére az istentisztelet 
keretét jelölte ki.” (forrás: 
http://www.refpasaret.hu/pasaret/pred.php?id=8) 

„Egyrészt kiderül Lukács tollából az, 
hogy Jézusnak is voltak szokásai. Egyik 
az volt, hogy szokása szerint szombaton 
bement a zsinagógába, felállt felolvasni. 
Vagyis Jézus komolyan vette azt, hogy 
az Istennel való találkozás minősített 
ideje és helye lehet a templom. Mi vajon 
így gondoljuk-e? Az Istennel való 
találkozás minősített ideje és helye lehet 
a templom. 



IMALÁDA 
Az imacsoport hétfőn este 9 órától az 
imaládában helyezett imaszándékokért mond  
imát. Kérjük a híveket, hogy csatlakozzanak 
az imacsoporthoz. 

Pénzt ne tegyetek a ládába! 

DON BOSCO
1815. augusztus 16. - 1888. január 31.  

„XI. Pius pápa, aki szentté avatta 
Bosco János áldozópapot, így 
nyilatkozott róla: ,,Az ő életében 
természetesek voltak a 
természetfeletti dolgok, s ami másnál 
szokatlan, az nála megszokott volt.'' 
Csodái megszámlálhatatlanok, a 
rábízottak lelkében úgy olvasott, 
mint egy könyvben, látta a jövendőt, 
és olyan hihetetlen szeretet és öröm  
sugárzott belőle, 
hogy az utcagye- 
rekek nemcsak  
a parancsát telje- 
sítették, hanem  
lesték a kívánsá- 
gait, hogy eleget  
tehessenek neki.” 
 
 
(http://www.katolikus.hu/szentek/0131.html) 

 
 
 

I. 25-én, hétfőn,   
Pál fordulása, Saul 

I. 26-án, kedden,   
Timót és Titusz ppk. 

I. 27-én, szerdán,   
Boldog Henrik de Osso atya 

I. 28-án, csütörtökön,   
Aquinoi Szt. Tamás egyht. 

I. 29-én, pénteken,   
Valér pk., Adél 

I. 30-án, szombaton,   
Barsimaccus vt. pk. Jácinta, Martina 

I. 31-én,  
Évközi 4. vasárnap 
Don Bosco, Marcella 

08:30 – szentmise a hívekért   
10:00 – a családok, gyerekek, ifjúság miséje 
11.00 – szentmise a Domonkos templomban 
17:30 – esti szentmise 
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A SZENTMISÉRŐL 
„E mellett az évenként megismétlődő 
Pascha-szertartás mellett volt a zsidóknak 
egy hetenként ismétlődő istentiszteletük: a 
sabbath (szombat) napi istentisztelet. Az 
evangélium egyik elbeszéléséből tudjuk, 
hogy az Úr Jézus maga is részt vett ezen 
(Luk 4,16). Ez a zsidóknál nagy 
vonásokban a következőképpen folyt: 
elmondtak néhány imádságot, azután két 
olvasmány következett, az egyik Mózes öt 
könyvéből, a másik a prófétákból. A két 
olvasmány közt énekeltek, és utána pedig a 
jelenlevők közül valaki beszédet mondott. 
Ilyen alkalommal prédikált az Úr Jézus is, 
meg az apostolok is. A zsidóból lett 
keresztények is megtartották ezt a szokást, 
és ehhez hasonló istentiszteletet tartottak.” 
(forrás:http://www.freeweb.hu/katolikus-
honlap/060401/mise.htm ) 


