
Az evangéliumi történetről való 
elmélkedésünkben kár volna ezen a 
ponton megállni. Jézus kérdésére, 

amely ma közvetlenül nekünk szól, 
személyes választ kellene adnunk, 
hitvallásunkat kellene 
megfogalmaznunk és kifejeznünk. 

Kinek tartom Jézust? Mit gondolok róla? 
Mit hiszek róla? Ki nekem Jézus? E 
könyvben foglalt gondolatok és 
kérdések leírójaként senki helyett nem 
válaszolhatok. E gondolatok legfeljebb 
az én hitemről tanúskodnak, s remélem 

is, hogy tanúskodnak, s ezáltal 

megerősítik az olvasókat hitükben, 
illetve hitvallásra késztetnek mindenkit. 
Mindenkit bátorítok: Ne féljünk 
megfogalmazni véleményünket 
Jézusról! Fogalmazzuk meg, hogy mit 
hiszünk róla! És fejezzük ki, hogy mit 

érzünk iránta! Ez utóbbi nagyon fontos. 
Ha Jézust csak a Szentírásból, a róla 
szóló prófétai jövendölések és 
evangéliumi történetek olvasása révén 

ismerjük meg, akkor eljuthatunk egy 
szóbeli hitvallásra, de tovább aligha. 
Jézus viszont több, mint öt betű 

bizonyos sorrendben. A megismerésnek 
egy magasabb szintjére juthatok, ha 
elfogadom, hogy megossza velem 
életét, ha arra törekszem, hogy hozzá 
hasonlóan éljek, és ha élek a 
lehetőséggel, hogy a szentáldozás 

révén egyesüljön életünk. Isten 
megismerésének, a szeretet 

megismerésének az a szintje ez, amely 
szeretetem kifejezésére ösztönöz. És 
bizony ez is hitvallás. 

Horváth István Sándor 
http://www.magyarkurir.hu/hirek/2013-junius-23-

evkozi-12-vasarnap 

„Jézus példaképünk, életünk akart 

lenni, különösen a fiatalok 

nevelésében.”   Don Bosco 
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VI. 24-én, hétfőn,  Keresztelő János születése 

VI. 25-én, kedden,  Vilmos pát, Viola, Dorottya 

VI. 26-án, szerdán,  Alex. Cirill pk, Virgilius vt. pk 

VI. 27-én, csütörtökön,  Szávió:  

DIMITRIJEVITY szül. HORVÁTH VERONÁÉRT én.m. 

László király, Deli, Sámson 

VI. 28-án, pénteken,  JEROMÁZOVITY MIHÁLYÉRT ÉS A CSALÁD TÖBBI 

ELHUNYT TAGJAIÉRT cs.m. 

Iréneusz vt. pk, Irén, Laura 

VI. 29-én, szombaton, Péter és Pál apostolok 

VI. 30-án,  

Évközi 13. vasárnap 
Róma első vértanúi, 

Paulina 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise: A JÓ HALÁL KEGYELMÉÉRT cs.m. 

VII. 1-én, hétfőn,  Olivér pk, Tihamér, Áron pk 

VII. 2-án, kedden,  Sarlós Boldogasszony, Ottó pk 

VII. 3-án, szerdán,  Tamás apostol, Kornél 

VII. 4-én, csütörtökön,  PAPI ÉS SZERZETESI HIVATÁSOKÉRT cs.m. 

Portugáliai Izabella özv., Berta 

VII. 5-én, pénteken,  JÉZUS SZÍVE TISZTELETÉRE én.m. 

Cirill szerz. és Metód pk, E. vszt. 

VII. 6-án, szombaton, AZ ÉLŐ ÉS ELHUNYT RFT cs.m. 

Goretti Mária vt. szűz 

VII. 7-én,  

Évközi 14. vasárnap 
Vilibald pk, Apollónia 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise 
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Történt egyszer, hogy amikor egyedül 
imádkozott, és a tanítványok is vele 
voltak, megkérdezte őket: ,,Kinek tart 
engem a sokaság?' Ők ezt felelték: 
,,Keresztelő Jánosnak, mások pedig 
Illésnek, mások pedig azt, hogy a 
korábbi próféták közül támadt fel 
valaki.' Azután megkérdezte tőlük: 
,,Hát ti kinek tartotok engem?' Simon 
Péter válaszolt: ,,Az Isten 
Krisztusának.' Ő pedig rájuk 
parancsolt és meghagyta, hogy ezt 
senkinek se mondják el: ,,Az 
Emberfiának sokat kell szenvednie, el 
kell, hogy vessék a vének, a papi 
fejedelmek és az írástudók, meg kell, 
hogy öljék, és harmadnapra föl kell 
támadnia.' Azután mindenkihez szólt: 
,,Ha valaki utánam akar jönni, tagadja 
meg magát, vegye föl keresztjét 
minden nap, és kövessen engem. 
Mert aki meg akarja  
menteni életét,  
elveszíti azt; aki  
pedig elveszíti 
életét énértem, 
megmenti azt.  
(Lk 9,18-24) 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

János, Vilmos, Viola, Dorottya, Cirill, Virgilius, László, Deli, 

Sámson, Irénesuz, Irén, Laura, Péter, Pál, Paulina, Olivér, 

Tihamér,  Áron, Ottó, Tamás, Kornél, Izabella, Berta, Metód, 

Mária, Apollónia.                  Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Zak 12,10-11; Zoltár: Zs 62; Szentlecke: Gal 3,26-29; Evangélium: Lk 9,18-24 
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A római egyházat alapító két apostol főünnepe, június 29-e az Egyház egységének és 
katolikus voltának ünnepe – mondta XVI. Benedek 2005-ben. Péter-Pál napja Szent 
Péter, az apostolfejedelem és Szent Pál, a népek apostolának közös ünnepe. 
Vértanúhaláluk emléknapja az aratás kezdetét is jelzi. 
http://www.magyarkurir.hu/hirek/peter-es-pal-apostol-uennepe 
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