
"A gyermek első boldogsága a szeretet.”    
Don Bosco 
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X. 8-án, hétfőn,  RÓZSAFŰZÉR KIRÁLYNŐJE TISZTELETÉRE én.m. 

Mária, Magyarok Nagyasszonya 

X. 9-én, kedden,  Dénes vt. pk és társai 

X. 10-én, szerdán,  Borgia Ferenc áldp., Sámuel 

X.11-én, csütörtökön,  XXIII.János pp, bdg., Etel, Brigitta 

X. 12-én, pénteken,  Miksa vt pk., Rezső, Szeráf 

X. 13-án, szombaton,  VARGA ISTVÁNÉRT és a VARGA CSALÁD elhunyt 

tagjaiért én.m. 

Kálmán vt., Eduárd kir., Ede 

X. 14-én,  

Évközi  28. vasárnap 
I.Kaliktusz vt. pp., Helén 

08:30 – szentmise a hívekért  

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

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise: MAKAI ANTALÉRT én. évf. m. 
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A kiadásért felel: Kalapis Sztoján SDB, szerkeszti: dipl. ing. Gabona Ferenc. 

A farizeusok odajárultak hozzá, s hogy 
próbára tegyék, megkérdezték tőle: 
,,Szabad-e a férfinak elbocsátani a 
feleségét?' Ő így felelt nekik: ,,Mit 
parancsolt nektek Mózes?' Erre azt 
mondták: ,,Mózes megengedte, hogy 
válólevet írjunk és elbocsássuk' 
[MTörv 24,1]. Erre Jézus azt válaszolta 
nekik: ,,A ti szívetek keménysége 
miatt írta nektek e parancsot. A 
teremtés kezdetén azonban Isten 
férfivá és nővé alkotta őket [Ter 1,27]. 
Ezért az ember elhagyja apját és 
anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és a 
kettő egy testté lesz [Ter 2,24]. Így 
már nem ketten vannak, hanem egy 
test. Amit tehát Isten egybekötött, azt 
ember szét ne válassza!' Odahaza a 
tanítványai ismét megkérdezték őt 
erről a dologról. Azt felelte nekik: ,,Aki 
elbocsátja a feleségét és másikat vesz, 
házasságtöréssel vét ellene. És ha az 
asszony elhagyja férjét és máshoz 
megy, házasságot tör.' Ekkor 
kisgyermekeket vittek hozzá, hogy 
érintse meg őket; de a tanítványok 
elkergették azokat, akik hozták őket. 
Ezt látva Jézus haragra gerjedt, és azt 
mondta nekik:  

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Mária, Dénes, Ferenc, Sámuel, János, Etel, Brigitta, Miksa, Rezső, 

Szeráf, Kálmán, Eduárd, Ede, Helén.         Isten éltessen benneteket! 

Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya 

 

Szent István király felajánlása óta 
nagyasszonyunknak tiszteljük a 
Szűzanyát. XIII. Leó pápa 
engedélyezte a külön ünnepet népünk 
számára. Máriának felajánlott nemzet 
vagyunk, Mária közbenjárását kérjük 
és tapasztaljuk életutunkon. 
Köszönjük meg ezt Istennek a mai 
napon.  
http://www.plebania.net/dolgozoszoba/?op=szent

keres&nev=189 

Olvasmány: Ter 2,18-24; Zoltár: Zs 127 ; Szentlecke: Zsid 2,9-11; Evangélium: Mk 10, 2-16 
 

,,Hagyjátok a kisgyerekeket, hadd 
jöjjenek hozzám, és ne akadályozzátok 
őket, mert ilyeneké az Isten országa. 
Bizony, mondom nektek: aki nem 
fogadja Isten országát úgy, mint a 
kisgyermek, nem megy be oda.' Azután 
karjaiba vette őket, rájuk tette a kezét, 
és megáldotta őket. (Mk 10, 2-16) 

 

MEDJUGORJEI ZARÁNDOKLAT 
2012. október 19-21 között 

Ára: 3500 din + 10 EUR. 
Indulás október 19-én 20:00. 

XXIII. János rövid pápaságának 

legfontosabb eseménye a II. vatikáni 
zsinat összehívása volt. Ennek 
befejezését sajnos már nem érhette 
meg, hiszen fél évvel az első ülésszak 
lezárását követően 1963. június 3-án 
befejezve földi pályafutását, visszaadta 
lelkét Teremtőjének. II. János Pál pápa 
2000. október 23-án avatta boldoggá. 

Petrás Péter 
http://ujember.katolikus.hu/Archivum/2003.06.

01/0501.html 

Szent Ágoston:  

„A gyermek elvárja, hogy 
szeretettel fogadják. . . 

vallásosan neveljék” 
(De Genesi ad litteram. i. h.). 

A nevelés művészete (részlet) 
Írta: P. Joseph Lucas 

 „A nevelés nem olyasmi, amit egy éjszaka 
alatt meg lehet tanulni. Mert az emberi 
lélek olyan finom, végtelenül művészi 
módon összeállított műszer, hogy csak 
mesterkéz tud rajta játszani. A mélyben 
alkalmasint gazdag kincsek rejtőznek, de 
az úton alattomos veszélyek lappanganak 
és csak az utat ismerő tud köztük a 
nagyszerű ajándékokkal gazdagon 
megrakodva biztosan átjutni. Olyan sok 
belső összefüggést kell kibogozni, 
megérteni és értelmezni, hogy csak a 
gondolkodó, küzdő és imádkozó emberek, 
olyanok, akik nagy gondolatokkal vannak 
eltelve, igazodnak ezek között el. Az 
anyának szellem-hordozónak kell lennie; 
ha gondolataiból, beszédéből és tetteiből 
nem egy nagy, vezér gondolat beszél, ami 
a gyermek lelkébe tapogatózva keresi az 
utat, akkor a súlypont könnyen eltolódhat 
és mellékes dolgokra eshet, melyek 
kedvező esetben külső kötődések által 
látszateredményeket érnek el, de a belső 
embert nem ölelik fel.” 
http://katolikus-honlap.freeweb.hu/0710/lucas.htm 
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