
 Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, 

talál, és a zörgetőnek ajtót nyitnak. 

Melyik az az apa közületek, aki, ha a fia 

halat kér, hal helyett kígyót ad neki? 

Vagy ha tojást kér, talán skorpiót nyújt 

neki? Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, 

tudtok jót adni gyermekeiteknek, 

mennyivel inkább adja a Szentlelket 

mennyei Atyátok azoknak, akik kérik 

tőle!' Lk 11,1-13 

„Biztosan jó lesz minden tettünk, ha Isten jelenlétében tesszük.” Don Bosco 
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Évközi 17. vasárnap, I.Ince pp., Győző, Viktor pp. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VII. 28-án,  

Évközi 17. vasárnap 
I.Ince pp., Győző, Viktor pp. 

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 

VII. 29-én, hétfőn,  BÁLÓ ERZSÉBETÉRT én.m. 

Márta sz., Beatrix vt., Flóra 

VII. 30-án, kedden,  JUHÁSZ PÉTERÉRT én.m. 

Aranyszavú Péter pk egyhtan. 

VII. 31-én, szerdán,  Loyolai Ignác rendalapító 

VIII. 1-én, csütörtökön, PAPI ÉS SZERZETESI HIVATÁSOKÉRT cs.m. 

Liguori Alfonz pk. egyhtan. 

VIII. 2-án, pénteken,  JÉZUS SZÍVE TISZTELETÉRE én.m. 

Angyalos Boldogasszony, Özséb 

VIII. 3-án, szombaton, AZ ÉLŐ ÉS ELHUNYT RFT. én.m. 

Hermina és Kamélia sz. 

VIII. 4-én,  

Évközi 18. vasárnap 
Vianney János p., 

Domonkos 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise 

VIII. 5-én, hétfőn,  Havas Boldogasszony 

VIII. 6-án, kedden,  Szávió templ.: FODOR ZOLTÁNÉRT én.m. 

Urunk színeváltozása 

VIII. 7-én, szerdán,  VINKÓ JÓZSEFÉRT én.m. 

II.Sixtus vt. pp. és tsai., Donát 

VIII. 8-án, csütörtökön, Domonkos rendalap., Cirjék vt. 

VIII. 9-én, pénteken,  Keresztes Benedika szerz. vt. 

VII. 10-én, szombaton, Lőrinc vt. szerpap, Blanka 

VIII. 11-én,  

Évközi 19. vasárnap 
Assisi Klára sz., Zsuzsanna 

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 valahol éppen 

imádkozott, és amint befejezte, 

tanítványai közül az egyik azt mondta 

neki: ,,Uram! Taníts meg minket 

imádkozni, ahogy János is 

megtanította tanítványait.' Erre azt 

válaszolta nekik: ,,Amikor 

imádkoztok, ezt mondjátok: Atyánk! 

Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el 

a te országod! Mindennapi 

kenyerünket add meg nekünk naponta, 

és bocsásd meg a bűneinket, miképpen 

mi is megbocsátunk minden ellenünk 

vétkezőnek, és ne vígy minket 

kísértésbe.' Azután így szólt hozzájuk: 

,,Ha közületek valamelyiknek barátja 

van, és az odamegy hozzá éjfélkor, s 

azt mondja neki: ,,Barátom! Adj 

nekem kölcsön három kenyeret, mert 

egy barátom érkezett az útról hozzánk, 

és nincs mit adnom neki''; a másik 

viszont belülről ezt feleli: ,,Ne zavarj, 

az ajtó már be van zárva, gyermekeim 

is ágyban vannak velem együtt, nem 

kelhetek föl, hogy adjak neked!' 

Mondom nektek: ha nem is kelne föl, 

hogy adjon neki azért, mert a barátja, 

mégis, alkalmatlankodása miatt fölkel, 

és ad neki annyit, amennyire szüksége 

van. Ezért mondom nektek: Kérjetek, 

és adni fognak nektek, keressetek, és 

találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak 

nektek. 

A következő két héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Győző, Viktor, Márta, Flóra, Beatrix, Péter, Ignác, Alfonz,  

Özséb, Hermina, Kamélia, János, Domonkos, Donát,  

Cirjék, Benedika, Lőrinc, Blanka, Klára, Zsuzsanna. 

 Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Ter 18,20-32; Zoltár: Zs 137; Szentlecke: Kol 2,12-14; Evangélium: Lk 11,1-13 
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ZARÁNDOKLAT TÖRÖKTOPOLYÁRA 

2013. AUG. 14-ÉN. Érdeklődni a plébánián! „Igen fontos dologról szól a mai 
evangélium: az imádságról. Az 

imádság vallásos életünk alappillérére, 
amely alapvetően meghatározza 
Istennel való kapcsolatunkat és 

istenképünket is. Elmondható, hogy 
ahogyan és amit imádkozik egy ember, 

olyan az istenképe, és olyan az 
Istennel való személyes, vagy 

személytelen kapcsolata.” 

http://www.katolikusradio.hu 

mailto:gabona.f@gmail.com
http://www.katolikusradio.hu/

