
„Higgyük el, minden szellemi és 
anyagi jó az Úrtól származik.”  

 Don Bosco 
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XI. 19-én, hétfőn,  KÖKÉNY JÁNOSÉRT évf. én. m. 

Árpádházi Erzsébet asszony 

XI. 20-án, kedden,  Edmund vt, Ödön, Jolán 

XI. 21-én, szerdán,  Szűz Mária bemutatása, Olivér 

XI. 22-én, csütörtökön,  

 

 A SZALÉZIAK ELHUNYT SZÜLEIÉRT 

Cecília vt. sz., Filemon 

XI. 23-án, pénteken,  

 

 BORBÉLY MÁRIÁÉRT én.m. 

I.Kelemen vt. pp., Klementina 

XI. 24-én, szombaton, BÓZSÓ ANTALÉRT cs.m. 

Flóra  vt. sz., Vietnámi vtk 

XI. 25-én,  

Krisztus Király 

vasárnapja 
Katalin vt. sz., Alán, Liza 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

17:00 – esti szentmise:  

A JÓ HALÁL KEGYELMÉÉRT cs.m. 
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Azokban a napokban, a 
szorongattatás után a nap 
elsötétedik, a hold nem sugározza 
fényét, a csillagok lehullanak az 
égről [Iz 13,10], és az erők, amelyek 
az egekben vannak, megrendülnek. 
Akkor meglátják majd az Emberfiát, 
amint eljön a felhőkben, nagy 
hatalommal és dicsőséggel [Dán 
7,13]. Elküldi angyalait, és 
egybegyűjti választottait az ég négy 
tája felől [Zak 2,10], a föld végétől az 
ég határáig. Vegyetek példát a 
fügefáról: amikor már zsenge az ága 
és a levelei kihajtottak, tudjátok, 
hogy közel van a nyár. Így ti is, 
amikor azt látjátok, hogy mindezek 
megtörténnek, tudjátok meg, hogy 
közel van, az ajtóban. Bizony, 
mondom nektek: nem múlik el ez a 
nemzedék, amíg mindezek meg nem 
történnek. Ég és föld elmúlnak, de 
az én igéim el nem múlnak. Azt a 
napot és az órát azonban senki sem 
ismeri, sem az angyalok az égben, 
sem a Fiú, csak az Atya.  
(Mk 13, 24-32) 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Erzsébet, Edmund, Ödön, Jolán, Mária, Olivér, Cecília, Filemon, Kelemen, 

Klementina, Flóra, Katalin, Alán, Liza.                     Isten éltessen benneteket! 

Szent Erzsébet életéből a rózsacsoda a 
legismertebb. Ezért is ábrázolják többnyire 
rózsákkal a kötényében, kosarában. Ennek 
eredete az a legenda, mely szerint férje halála 
után Erzsébet továbbra is gondoskodott a 
szegényekről. Egy alkalommal kenyereket vitt 
gondozottjainak, mikor sógorával, Henrikkel 
találkozott. Annak kérdésére, hogy mit visz 
kosarában, Erzsébet tartva attól, hogy esetleg 
megtilthatják neki a jótékonykodást, így 
válaszolt: rózsákat. Mikor megmutatta, a 
kenyerek helyett illatos rózsák voltak 
kosarában. Isten nem akarta, hogy a szent 
asszony hazudjon.  
1231-ben halt meg. Szent Erzsébet rövid élete 
során minden élethelyzetet megélt: volt 
gyermek, jegyes, ifjú házas és anya, volt férjére 
várakozó feleség és volt özvegy. Minden 
életállapota, és az azokban való helytállása 
tanulságos és példaértékű lehet a ma 
emberének is. 
http://www.szenterzsebet.ro/index.php?option=com_con
tent&view=article&id=2&Itemid=14 
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Milyen tanulságokat tudunk 
megfogalmazni Jézusnak a világ végső 

sorsáról szóló szavaival kapcsolatban? 
Először is azt, hogy senki ne keltsen 

pánikot azt állítván, hogy egy adott 
napon biztosan elpusztul a Föld. 
Másodszor: Ne higgyünk azoknak, akik 
azt állítják, hogy a közeljövőben 
biztosan bekövetkezik az egész világ 

pusztulása! Egyszer bekövetkezik, de 
ennek ideje nem ismert az ember 
számára. Harmadszor: Legyünk 
felkészültek! Ez nem azt jelenti, hogy 
legyen tartalék élelmiszerünk és 

ivóvizünk, hanem lelki éberséget jelent. 
Álljunk készen mindenkor arra, hogy 

Istennel találkozzunk! Negyedszer: 
Törekedjünk Krisztus örök érvényű 
tanításának egyre mélyebb 
megismerésére! Az ő tanításának 
fényében, a hit fényében másként 
látjuk a világot. 2012. december 22-én 

pedig másként fogjuk megítélni a 
rémhíreket terjesztő álprófétákat. 
 

Uram, Jézus Krisztus! Add nekem kegyelmedet, 
hogy akkor is boldognak érezzem magam, ha 
hitem miatt szavakkal vagy cselekedetekkel 
bántanak! Bár a világban élek, mégsem vagyok a 
világé, mert egész életemmel téged akarlak 
szolgálni. Add nekem a hit ajándékát! Add nekem 
a hithez való hűség kegyelmét! Add nekem a 
hitben való kitartást és növekedést! Tudom, hogy 
hitből fakadó jócselekedeteimmel biztosíthatom 
üdvösségem. Tudom, hogy hitből fakadó 
imáimmal segíthetek másokat az üdvösség útján. 
Segíts, hogy tetteim és szavaim dicsőséget 
szerezzenek neked, aki mindenkit az örök életre 
hívsz. Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet! 

Horváth István Sándor 
http://www.magyarkurir.hu/hirek/2012-november-18-
evkozi-33-vasarnap 

Árpádházi Szent Erzsébet 

2012. november 19-én 
 

Erzsébetlakon búcsú 
Az ünnepi  

szentmise  

10 órakor  

kezdődik. 
 

A zarándokbusz 

9 órakor indul a  

templom elől. 

2012. december 9-én, 

vasárnap délután 2 órakor  

érkezik hozzánk a  
 

Mikulás 
 

Érdeklődni lehet a plébánián! 
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