
„A hit mindent elér.”  
 Don Bosco 
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2012.november 11-én, VII. évfolyam, 44. szám (195) 

Évközi 32. vasárnap, Tours-i Márton pk, Atád 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

XI. 12-én, hétfőn,   

Jozafát ukrán vt. pk, Aba 

XI. 13-án, kedden,   

Magyar szentek és boldogok emléknapja 

XI. 14-én, szerdán,  SZÚZ MÁRIA TISZTELETÉRE én.m. 

Tavelic Miklós vt. szerzetes 

XI. 15-én, csütörtökön,  

 

  

Nagy Albert pk egyháztanító 

XI. 16-án, pénteken,  

 

  

Skóciai Margit assz., Ödön 

XI. 17-én, szombaton,  

Nagy Gertrúd sz., Hortenzia 

XI. 18-án,  

Évközi  33. vasárnap 
Római bazilikák búcsúja 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

17:00 – esti szentmise: SZARAPKA ERNŐÉRT én.m. 
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Magyar kommün u 56, tel.: 023/528442, e-mail: gabona.f@gmail.com 

A kiadásért felel: KalapisSztoján SDB, szerkeszti: dipl. ing. Gabona Ferenc. 

Ő pedig tanítás közben ezt mondta 
nekik: ,,Óvakodjatok az 
írástudóktól, akik szeretnek hosszú 
köntösökben járni, és a piacon a 
köszöntéseket fogadni! Az első 
helyeken ülnek a zsinagógákban, 
vendégségben pedig a főhelyeken. 
Felélik az özvegyek házait, és 
színleg nagyokat imádkoznak. 
Ezeket súlyosabban ítélik majd 
meg!' Jézus ezután leült a 
templomkincstárral szemben, és 
figyelte, hogyan dob a tömeg 
pénzt a kincstárba: sok gazdag 
sokat dobott be. Aztán jött egy 
szegény özvegy, és bedobott két 
garast, ami egy negyedpénz. Akkor 
odahívta tanítványait, és azt 
mondta nekik: ,,Bizony, mondom 
nektek: ez a szegény özvegy 
többet adott mindazoknál, akik 
pénzt dobtak a kincstárba. Mert 
azok mind abból adtak, amiben 
bővelkedtek, ez pedig az ő 
szegénységéből bedobta 
mindenét, amije volt, egész 
megélhetését.' (Mk 12, 38-44) 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Jozafát, Aba, Miklós, Albert, Margit, Ödön, Gertrúd, Hortenzia.                                          

Isten éltessen benneteket! 

Magyar szentek és boldogok emléknapja  
 

A hazai katolikus naptárban november 13. a 
magyar szentek és boldogok napja. Ekkor 
mindazokra emlékezünk, akik szülőföldünkhöz 
illetve nemzetünkhöz tartoznak, és hősi fokon 
gyakorolták a keresztény erényeket. Méltán 
kérjük segítségüket és közbenjárásukat 
hazánkért, saját magunkért és szeretteinkért. 
A magyar szentek között vannak olyanok, akiket 
népi kegyelet övez, de köztük vannak a 
hétköznapok ismeretlen hősei és szentjei, a 
mindennapok vértanúi és Istenbe temetkezett 
misztikusai is. 
Az ismert magyar szentek és boldogok statisztikája: 
Pannónia szentjei (honfoglalás előtti idő): 7 fő, pl. 
Szent Márton 
Szentek és boldogok Szent Istvántól Boldog 
Batthyány Strattmann Lászlóig: 49 fő. 
Akiknek folyamatban van boldoggá avatásuk: 14 fő, 
pl. Mindszenty József, Márton Áron, Salkaházi Sára.         
(forrás: http://mkdsz1.freeweb.hu/n54/magyarszentek.htm) 
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Mi történik most, egy hónappal azt követően, 
hogy megkezdődött a Hit éve?   És mi lesz 
majd a Hit éve után? Amikor az Emberfia eljön, 
talál-e hitet  a földön? Teszek-e azért  valamit, 
hogy találjon?  Tudom-e egyáltalán, hogy mit 
kellene tennem azért, hogy találjon? Az 
Egyházra és valamennyi tagjára vonatkozik, 
 hogy  nem  mondhatunk  le a missziós 
 küldetésről,  a   hit továbbadásáról, az 
emberek újra evangelizálásáról! Néha olyan 
érzésem van, mintha nem az volna  a célunk, 
hogy hitre  vezessük a hitetleneket, hanem úgy 
teszünk,  mintha  hívők volnának. Anonim 
kereszténynek nevezzük  az anonim ateistákat, 
mert ez a  könnyebb, és akkor nincs 
velük kapcsolatban semmi teendőnk. Olyan 
érzésem  van,  mintha erőtlenségünkre  és 
emberi gyengeségünkre hivatkozva 
lemondanánk a Krisztustól kapott 
küldetésünkről. Mi adhat mégis erőt, új 
lendületet?  Fedezzük fel a hit értékét! 
Fedezzük fel, hogy hitünk mennyire értékes, 
értékesebb minden másnál! Fedezzük fel, hogy 
a hit ajándéka nem két fillér!  És ha még a két 
fillér is értékesnek számított Jézus  szemében, 
akkor  mennyivel  értékesebb  a  hit, 
amelyet Istentől  kapunk,  a  szívünkben 
őrzünk,  tettekre  váltunk  és  másoknak 
továbbadunk. Mutassuk fel a világnak a 
keresztény értékeket! Mutassuk  meg 
az embereknek  Krisztust!  Él  az emberekben 
 a  szent,  a  szentség,  az 
életszentség utáni  vágy. Él  az emberekben az 
Isten  utáni vágy.  Él  az 
emberekben  a  hit  utáni  vágy.  Mutassuk 
meg,  hirdessük,  adjuk  nekik 
Krisztust! 
   © Horváth István Sándor 

http://www.evangelium365.hu/ 

Az „új evangelizáció” volt a 

témája a 2012-es püspöki 

szinódusnak, amelyen a Szent 

Cirill és Metód Nemzetközi 

Püspöki Konferenciát dr. Német 

László SVD főtitkár, a 

Nagybecskereki Egyházmegye 

püspöke képviselte. 
http://www.catholic-zr.org.rs/hun/hun.html 
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