
"Ha jót akarunk tenni, mondjuk 
meg az igazságot és a tényeket, 
de ne vitatkozzunk."Don Bosco 
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2012. július 22-én, VII. évfolyam, 28. szám (179) 

Évközi 16. vasárnap, Mária Magdolna, Manda 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VII. 23-án, hétfőn,  Brigitta svéd szerz, Lenke 

VII. 24-én, kedden,  Kinga sz., Borisz, Krisztina 

VII. 25-én, szerdán,  Jakab ap., Jakobina, Kristóf 

VII. 26-án, csütörtökön,  Joakim és Anna, Anikó 

VII. 27-én, pénteken,  Rudolf vt. szerz., Natália vt. 

VII. 28-án, szombaton,  I.Ince pp., Győző, Viktor pp 

VII. 29-én,  

Évközi  17. vasárnap 
Márta sz., Beatrix vt., 

Flóra vt. 

08:30 – szentmise a hívekért  

10:00 – a családok, gyerekek,  ifjúság  miséje 

11.00 – a Domonkos t.:PALATINUS ISTVÁNÉRT cs.m. 

18:30 – esti szentmise: A JÓ HALÁL KEGYELMÉÉRT 

én.m. 
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A kiadásért felel: Kalapis Sztoján SDB, szerkeszti: dipl. ing. Gabona Ferenc. 

Az apostolok ismét 

összegyűltek Jézus körül, és 

mindnyájan beszámoltak, hogy 

mi mindent tettek és mit 

tanítottak. Ő ekkor azt mondta 

nekik: ,,Gyertek félre egy 

magányos helyre, és pihenjetek 

meg egy kicsit.' Olyan sokan 

jöttek-mentek ugyanis, hogy 

még enni sem volt idejük. 

Bárkába szálltak tehát, és 

félrevonultak egy elhagyatott 

helyre, egyedül. Sokan látták 

azonban őket, s észrevették, 

amikor elmentek. Minden 

városból futottak oda gyalog, 

és megelőzték őket. Amikor 

kiszállt, Jézus meglátta a 

hatalmas tömeget, és 

megszánta őket, mert 

olyanok voltak, mint a 

pásztor nélküli juhok [Ez 

34,5], és sok mindenre kezdte 

őket tanítani. (Mk 6,30-34) 

A következő héten névnapjukat ünneplő 

híveinket köszöntjük:  

Brigitta, Lenke, Kinga, Borisz, 

Krisztina, Jakab, Jakobina, 

Kristóf, Joakim, Anna, Anikó, 

Rudolf, Natália,  Ince, Győző, 

Viktor, Márta, Beatrix, Flóra. 

 Isten éltessen benneteket! 

(…) Nem minden tanító pásztor. A 

puli nem pásztor, bár 

nélkülözhetetlen szerepe van. 

Tehát a rendőr sem pásztor, bár 

olykor nemcsak a forgalmat tereli, 

hanem a tüntetőket is. A juhász 

szamara is folyton a nyáj mellett 

van, de ő sem pásztor. A pásztor 

ismeri juhait, egy az élete 

juhaival, szereti őket, egybetartja 

őket, megvédi őket, legelteti őket. 

Közösség valójában csak ott van, 

ahol olyan vezető támad, aki igazi 

pásztor. Minden vezető emberről 

és emberhez szól Izaiás és a többi 

próféta is, akiknek a nép 

összetartása és érdekeinek 

képviselete lenne a feladata. (…) 

Mindezek ellenére az embernek 

rendületlenül tudatában kell lennie 

annak, hogy van Tervező, és az Ő 

tervének alapján épül a világ. (…) 

Buzgán József 
http://www.magyarkurir.hu/hirek/2012-julius-

22-evkozi-16-vasarnap 
 

JAKAB APOSTOL 

Az Evangéliumból azt is tudjuk, hogy 

Jakab milyen odaadással várta Isten 

országát. Szalome asszony a fiaival 

együtt odament Jézushoz és leborult 

előtte, hogy kérjen tőle valamit. Jézus 

megkérdezte tőle: Mit akarsz? -- Intézd 

úgy -- felelte --, hogy két fiam közül az 

egyik jobbodon, a másik balodon üljön 

országodban. Jézus így válaszolt: Nem 

tudjátok, mit kértek. Ki tudjátok inni azt 

a kelyhet, amelyet majd én kiiszom? Ki 

tudjuk! -- felelték. Erre Jézus így 

folytatta: A kelyhemet ugyan 

kiisszátok, de hogy jobb és bal felől 

üljetek, ezt nincs hatalmamban megadni 

nektek. Az azokat illeti akiknek Atyám 

szánta. 

Aki közületek nagyobb akar lenni, 

legyen a szolgátok, és aki első akar 

lenni, legyen a rabszolgátok. Az 

Emberfia sem azért jött, hogy neki 

szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon 

és odaadja életét váltságul sokakért. 
 

http://www.katolikus.hu/szentek/0725-397.html 

Olvasmány: Jer 23,1-6; Zoltár: Zs 22; Szentlecke: Ef 2,13-18; Evangélium: Mk 6,30-34 
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Hálás köszönet mindazoknak akik 

imájukkal vagy anyagilag is 

támogatták templomunk tetőterének 

felújítását. 

Még a hátramaradt adóságot kell 

kifizetnünk. Kérjük híveinket 

lehetőségük szerint járuljanak 

hozzá, hogy minél előbb kifizessük 

adóságainkat.  

Hálás köszönet mindenkinek! 
 

Kinga is láncszeme annak a több 

évszázadra terjedő kapcsolatnak, amely 

a Krisztus hitére tért lengyel és magyar 

nép között szövődött. 
http://www.katolikus.hu/szentek/0724.html 

mailto:gabona.f@gmail.com
http://www.magyarkurir.hu/hirek/2012-julius-22-evkozi-16-vasarnap
http://www.magyarkurir.hu/hirek/2012-julius-22-evkozi-16-vasarnap
http://www.katolikus.hu/szentek/0725-397.html
http://www.katolikus.hu/szentek/0724.html

	Jer_23,1-6
	Ef_2,13-18
	Mk_6,7-13

