
,,Mit gondolsz, ki az a hű és okos intéző, 

akit az úr a házanépe fölé rendel, hogy 

idejében kiadja részüket az élelemből? 

Boldog az a szolga, akit ura ebben a 

munkában talál, amikor megérkezik. 

Bizony, mondom nektek: minden 

vagyona fölé rendeli őt. De ha ez a 

szolga azt mondja magában: ,,Késik az 

én uram'', és verni kezdi a szolgákat és 

szolgálókat, eszik-iszik és 

részegeskedik, megjön annak a 

szolgának az ura azon a napon, amelyen 

nem várja, és abban az órában, amelyet 

nem ismer. Kegyetlenül megbünteti és a 

hűtlenek sorsára juttatja. Az a szolga 

pedig, aki ismerte ura akaratát, de nem 

hajtotta végre azt és nem cselekedett 

akarata szerint, sok verést fog kapni. Aki 

pedig nem ismerte, és úgy tette azt, 

amiért büntetést érdemel, kevesebb 

verést kap. Mert attól, akinek sokat 

adtak, sokat fognak követelni, és attól, 

akire sokat bíztak, többet fognak számon 

kérni. (Lk 12,32-48) 

„Nagy fáradság nélkül nincsen nagy eredmény; legyünk készek 

mindenre.” Don Bosco 
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Évközi 19. vasárnap, Assisi Klára sz., Zsuzsanna 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 

VIII. 12-én, hétfőn,   

XI.Ince pp., Diána vt. 

VIII. 13-án, kedden,   

Poncián pp., Ipoly vt., Ibolya 

VIII. 14-én, szerdán,  Reggel 8:00 lesz a szentmise! Bánát Topolyán búcsú! 

Maximilián Kolbe vt. szerz. 

VIII. 15-én, csütörtökön, 

Szűz Mária mennybevitele - 

NAGYBOLDOGASSZONY 

10:00 – ÜNNEPI SZENTMISE a Mária Neve temp. 

11.00 – ÜNNEPI SZENTMISE a Domonkos Szávió temp. 

18:30 – esti szentmise: JOVANOV PIROSKÁÉRT é.m. 

VIII. 16-án, pénteken,   

Rókus hitvalló, Ábrahám 

VIII. 17-én, szombaton,  

Jácint szerz. Réka, Hetény 

VIII. 18-án,  

Évközi 20. vasárnap 
Ilona császárné, Klaudia 

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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Ne félj, te kisded nyáj, mert úgy 

tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek 

adja az országot. Adjátok el, amitek 

van, és adjátok oda adomány gyanánt; 

készítsetek magatoknak el nem avuló 

erszényeket, kifogyhatatlan kincset a 

mennyben, ahol a tolvaj nem fér 

hozzá, és a moly meg nem rágja. Mert 

ahol a kincsetek, ott lesz a szívetek is. 

Legyen a csípőtök felövezve, a 

lámpásotok pedig meggyújtva. 

Hasonlítsatok azokhoz az emberekhez, 

akik urukat várják, mikor visszatér a 

menyegzőről, hogy mihelyt jön és 

zörget, azonnal ajtót nyissanak neki. 

Boldogok azok a szolgák, akiket az úr 

ébren talál, amikor megérkezik. 

Bizony, mondom nektek: felövezi 

magát, asztalhoz ülteti őket, aztán 

megy, és kiszolgálja őket. S ha a 

második őrváltáskor vagy a harmadik 

őrváltáskor jön, és így találja őket, 

boldogok azok a szolgák. Azt is 

tudjátok meg: ha tudná a házigazda, 

hogy melyik órában jön a tolvaj, nem 

engedné betörni a házába. Ti is 

legyetek készen, mert amelyik órában 

nem is gondoljátok, eljön az 

Emberfia.' Péter ekkor megkérdezte: 

,,Uram! Nekünk mondod ezt a 

példabeszédet, vagy mindenkinek?' Az 

Úr így válaszolt:  

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Klára, Zsuzsanna, Ince, Diána, Poncián, Ipoly, Ibolya, 

Maximilián, Rókus, Ábrahám, Jácint, Réka, Hetény, 

Ilona, Klaudia.                        Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Bölcs 18,6-9; Zoltár: Zs 32; Szentlecke: Zsid 11,1-2.8-19; Evangélium: Lk 12,32-48 
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Az ünnep legrégibb elnevezése: dormitio (elalvás) vagy 

pausatio (elpihenés), azaz Mária elszenderülésének, 

halálának a napja. Szűz Mária mennybevételének 

dogmáját, amely szerint Jézus anyja a földi létből 

testben és lélekben egyenesen a mennyei boldogságba 

jutott, 1950-ben hirdette ki XII. Pius pápa. 

A hagyomány, amely szerint Jézus Krisztus nem 

engedte át a földi enyészetnek édesanyja, Mária 

holttestét, hanem röviddel halála után föltámasztotta és 

magához emelte a mennyei dicsőségbe, az ősegyházig 

nyúlik vissza. Mária mennybevitelét I. Szent Sergius 

pápa (687-701) tette hivatalos ünneppé. Napjainkban 

az ünnep Jézus édesanyja mellett tágabb értelemben 

minden anyának, minden nőnek szól, aki a nőiség 

méltóságát viseli.  
(e-nepujsag.ro, Erdély.ma nyomán Szent Korona Rádió) 

 

Búcsú Bánát Topolyán 
2013. augusztus 14-én. 

 
Indulás 12:00 órakor  

a Mária Neve 
templomtól! 

 

„Legyetek éberek, 

mert nem tudjátok 
sem a napot,  

sem az órát” 
(Mt 25,13). 
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