
Jézus mondásai és példái, 

amelyeket a mai vasárnap 

evangéliuma tartalmaz, az ő 

követésének feltételeit foglalják 

össze és a tanítványi élet jellemzőit 

mutatják be más-más oldalról. 

Mintegy harminc esztendős 

korában, amikor megkezdte 

nyilvános működését a nép 

körében, Jézus tanítványokat 

gyűjtött, ahogyan ezt abban a 

korban más tanítók is tették. Nekik 

adta át először az Isten országáról 

szóló tanítást és arra nevelte őket, 

hogy úgy éljenek, mint ő. A 

tanítványnak elsősorban Mestere 

életmódját kellett elsajátítania, s 

csak ezt követően említhetjük 

feladataként a tanítás elsajátítását. 

A tanítványság ezen szélesebb 

értelmezése vonatkozik ránk is, 

akik Jézus követői vagyunk, ezért 

Jézus mondásai nem csak egykori 

követőire vonatkoznak, hanem 

ránk is. Mit ajánl nekünk, mit kér 

tőlünk Jézus? 

Mi volna, ha nem találnánk ki 

mindenféle kifogást, hogy miért 

nem tudjuk követni Jézust, hanem 

egyszerűen csak elindulnánk 

nyomában? 

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

szeptember-8-evkozi-23-vasarnap 

„Tanulás, munka és imádság: ez őrzi meg a fiatalokat jónak.” 
Don Bosco 
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IX. 8-án,  

Évközi 23. vasárnap 
Kisboldogasszony 

 

08:30 – szentmise a hívekért 

10:00 –VENI SANCTE, tanévkezdő szentmise 

11.00 – szentmise a Domonkos 

16:00 – Deonicán BÚCSÚ 

IX. 9-én, hétfőn,   

Klavér Péter hittérítő 

IX. 10-én, kedden,   

Tolentói Miklós szerzetes 

IX. 11-én, szerdán,  Szávió temp.: EMÁN TIVADARÉRT én.m. 

Helga rem., Jácint, Igor hitv. 

IX. 12-én, csütörtökön,  

Szűz Mária Neve, Irma 

IX. 13-án, pénteken,  SZALMA ANDRÁSÉRT én.m. 

Aranyszájú János egyhtan. 

IX. 14-én, szombaton, 

Ünnepi koncert a 

szentmise után. 

SZEKERES GYÖRGYÉRT én.m. 

Szt. Kereszt felmagasztalása 

IX.15-én,  

Évközi 24. vasárnap 
Fájdalmas Szűzanya, Enikő 

BÚCSÚ MUZSLYÁN 

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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Egyszer nagy népsokaság ment vele, ő 

pedig hozzájuk fordult, és ezt mondta: 

,,Ha valaki hozzám jön, és nem 

gyűlöli apját és anyját, feleségét és 

gyermekeit, fivéreit és nővéreit, sőt 

még saját magát is, nem lehet az én 

tanítványom. És aki nem hordozza 

keresztjét és nem jön utánam, nem 

lehet az én tanítványom. Mert ki az 

közületek, aki tornyot akar építeni, és 

nem ül le előbb, hogy kiszámítsa a 

költségeket, vajon van-e miből 

befejezni? Nehogy miután az alapot 

lerakta és nem tudta befejezni, 

mindenki, aki látja, csúfolni kezdje őt: 

,,Ez az ember elkezdett építeni, de 

nem tudta befejezni.'' Vagy melyik 

király az, aki amikor háborúba indul 

egy másik király ellen, nem ül le 

előbb, hogy megfontolja, vajon képes-

e tízezerrel szembeszállni azzal, aki 

húszezerrel jön ellene? Mert ha nem, 

követséget küld hozzá és békét kér, 

amikor még messze van. Így tehát aki 

közületek nem mond le mindenről, 

amije van, nem lehet az én 

tanítványom. (Lk 14, 25-33) A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Péter, Miklós, Helga, Jácint, Igor, Mária, Irma, 

János, Enikő. 

                                 Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Bölcs 9,13-19; Zoltár: Zs 89; Szentlecke: Filem 9b-10.12-17; Evangélium: Lk14,25-33 
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Tanévkezdésre 
Szentlélek Úristen! Vezesd a gyermekeket, 
fiatalokat, felnőtteket, hogy ez az év 
gyümölcsöző legyen számukra, s 
előrehaladjanak a hitben és a jézusi életben. 

Szűz Mária Neve 
Mária nevenapja (festum nominis 
Beatae Mariae Virginis) külön helyi 

ünnepként az újkorban bukkan föl, de 
csak Bécs fölmentése (1683. szept. 

12.) után, Szent XI. Ince pápa 
intézkedésére válik egyetemessé az 

Egyházban. 
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