
tudjátok meg azonban, hogy elközelgett 
az Isten országa.'' Mondom nektek: 
Szodomának könnyebb lesz a sorsa azon 
a napon, mint annak a városnak. Amikor 
a hetvenkettő visszatért, örömmel 
mondták: ,,Uram! Még az ördögök is 
engedelmeskednek nekünk a te 
nevedben!' Ő azt felelte nekik: ,,Láttam 
a sátánt: mint a villám, úgy zuhant le az 
égből. Íme, hatalmat adtam nektek, 
hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, s 
minden ellenséges hatalmon, és semmi 
sem fog ártani nektek. De ne annak 
örüljetek, hogy a lelkek 
engedelmeskednek nektek, hanem 
annak örüljetek, hogy nevetek fel van 
írva a mennyben.'  Lk 10,1-12.17-20 

„Ne találj kibúvót hibáid alól, inkább javulj meg.”   Don Bosco 
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Évközi 14. vasárnap, Cafasso József p., Zoltán 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VII. 7-én,  

Évközi 14. vasárnap 
Cafasso József p., Zoltán 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise: VARGA TIBORÉRT cs.m. 

VII. 8-án, hétfőn,  Kilián pk, Eperke, Edgár 

VII. 9-én, kedden,  Veronika szerz., Hajnalka 

VII. 10-én, szerdán,  Amália sz., Engelbert, Rubina 

VI. 11-én, csütörtökön,  Benedek rendalapító apát 

VII. 12-én, pénteken,  Gualbertó János szerzetes 

VII. 13-án, szombaton, KOCSIS PÁLÉRT én.m. 

Jenő pk., Henrik kir., Sára 

VII. 14-én,  

Évközi 15. vasárnap 
Lellisi Kamill p., Zalán, 

Őrs 

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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Ezek után az Úr kiválasztott más 
hetvenkettőt, és elküldte őket 
kettesével maga előtt minden városba 
és helységbe, ahova menni készült. 
Azt mondta nekik: ,,Az aratnivaló sok, 
de a munkás kevés. Kérjétek azért az 
aratás Urát, küldjön munkásokat az 
aratásába. Menjetek! Íme, úgy 
küldelek titeket, mint bárányokat a 
farkasok közé. Ne vigyetek erszényt, 
se tarisznyát, se sarut, és az úton 
senkit se köszöntsetek. Ha valamelyik 
házba bementek, először ezt 
mondjátok: ,,Békesség e háznak!'' Ha 
a békesség fia lakik ott, rászáll a ti 
békességtek; ha pedig nem, visszaszáll 
rátok. Maradjatok ugyanabban a 
házban, egyétek és igyátok, amijük 
van, mert méltó a munkás a maga 
bérére. Ne járjatok házról-házra. Ha 
valamelyik városba betértek, és ott 
befogadnak titeket, egyétek, amit 
elétek tesznek. Gyógyítsátok meg az 
ott lévő betegeket, és mondjátok 
nekik: ,,Elközelgett hozzátok az Isten 
országa.'' Ha pedig egy városba 
betértek, és nem fogadnak be titeket, 
menjetek ki az utcára, és mondjátok: 
,,Még a port is lerázzuk nektek, amely 
a ti városotokban lábainkra tapadt; 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

József, Zoltán, Kilián, Eperke, Edgár,Veronika, Hajnalka,  

Amália, Engelbert, Rubina, Benedek, János, Jenő, Henrik,  

Sára, Kamill, Zalán, Őrs.    Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Iz 66,10-14c; Zoltár: Zs 65; Szentlecke: Gal 6,14-18; Evangélium: Lk 10,1-12.17-20 
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A jövő vasárnap 
 

KERESZTELÉSI 

VASÁRNAP! 
 

Pénteken 17:30 órakor 

megbeszélés a 

szülőkkel és a 

keresztszülőkkel. 

 

A keresztény ember feladata, hogy hitét 
személyes életében, az Egyházban és a 

világban egyaránt megélje. Az első 

terület a személyes hitélet, a 
bensőséges kapcsolat Istennel, 
amelynek legfőbb eszközei a 
mindennapi imádság, Isten üzenetének 
olvasása és az elmélkedés. A hit 
azonban nem magánügy, azaz nem 

mondhatom, hogy „csak rám tartozik,” 
hanem kiszélesedik, s ennek 
megfelelően a hitélet második területe 
az Egyház közössége. A Krisztus által 

alapított közösség tagjait a közös hit és 
annak megvallása tartja össze. A hitélet 
vallási, közösségi szinten történő 

megélését szentségi életnek nevezzük.  
Horváth István Sándor 
http://www.magyarkurir.hu/hirek/2013-julius-7-evkozi-14-

vasarnap 

 

Csütörtökön,  

2013.07.11-én, 

egész napos 

 

SZENTSÉGIMÁDÁS 
 

 a Mária Neve temp.  
9 órai kezdettel. 

http://www.allthelikes.com/quotes.php?quoteId=4522156&app=145430
mailto:gabona.f@gmail.com
http://www.magyarkurir.hu/hirek/2013-julius-7-evkozi-14-vasarnap
http://www.magyarkurir.hu/hirek/2013-julius-7-evkozi-14-vasarnap

