
Tegyen előttük tanúságot, nehogy ők is 

ide jussanak, a gyötrelmek helyére.'' 

Ábrahám ezt válaszolta: ,,Van Mózesük 

és prófétáik, hallgassanak azokra!'' Az 

erre így könyörgött: ,,Nem úgy, atyám, 

Ábrahám! De ha a halottak közül megy 

valaki hozzájuk, bűnbánatot tartanak.'' 

Erre ő azt felelte: ,,Ha Mózesre és a 

prófétákra nem hallgatnak, még ha a 

halottak közül támad is fel valaki, annak 

sem fognak hinni!''' (Lk 16,19-31) 

„Aki sok jót tesz életében, halálakor is minden rendben lesz.” 
Don Bosco 
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Évközi 26. vasárnap, Mihály, Gábor, Rafael főangyalok 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IX. 29-én,  

Évközi 26. vasárnap 

Mihály, Gábor, Rafael 

főangyalok 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos templomban 

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

IX. 30-án, hétfőn,  ISPÁNOVITY NÁNDORÉRT cs.m. 

Jeromos egyhtan., Hunor 

X. 1-én, kedden,   

Lisieux-i Teréz sz., Malvin 

X. 2-án, szerdán,   

Őrangyalok, Őrs, Petra 

X. 3-án, csütörtökön, PAPI ÉS SZERZETESI HIVATÁSOKÉRT cs.m. 

Bogdánffy Szilárd pk. bdg., Helga 

X. 4-én, pénteken,  JÉZUS SZÍVE TISZTELETÉRE én.m. 

Assisi Ferenc rendalapító 

X. 5-én, szombaton, 

 

AZ ÉLŐ ÉS ELHUNYT RFT, SZŰZ MÁRIA SZÍVE TISZT. én.m. 

Attila pk., Aurél, Placid 

X. 6-án,  

Évközi 27. vasárnap 

Brúnó áldp., Renátó 

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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Volt egyszer egy gazdag ember. 

Bíborba, patyolatba öltözködött, és 

mindennap fényes lakomát rendezett. 

Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott 

feküdt a kapuja előtt, tele fekéllyel. 

Szeretett volna jóllakni abból, ami a 

gazdag asztaláról lehullott, de csak a 

kutyák jöttek és nyalogatták a sebeit. 

Történt pedig, hogy meghalt a koldus, 

és az angyalok Ábrahám kebelére 

vitték. Meghalt a gazdag is, és 

eltemették. Amikor a pokolban a 

kínok közt föltekintett, meglátta 

messziről Ábrahámot, és a keblén 

Lázárt. Ekkor felkiáltott neki: 

,,Atyám, Ábrahám! Könyörülj rajtam! 

Küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét 

vízbe mártva hűsítse a nyelvemet, 

mert kínlódom ebben a lángban!'' 

Ábrahám ezt felelte neki: ,,Fiam! 

Emlékezz csak vissza, hogy életedben 

elnyerted javaidat, Lázár pedig 

ugyanígy a rosszat; ő most itt 

vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. 

Ráadásul köztünk és köztetek nagy 

szakadék is van, hogy akik innen át 

akarnának menni hozzátok, ne 

tudjanak, se onnan hozzánk ne 

jöhessen senki. '' Erre az így szólt: 

,,Akkor hát arra kérlek, atyám, küldd 

el őt apám házába, mert öt testvérem 

van. 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Jeromos, Hunor, Teréz, Malvin, Petra, Szilárd, Helga 

Ferenc, Attila, Aurél, Placid, Brúnó, Renátó. 

                Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Ám 6,1a.4-7; Zoltár: Zs145; Szentlecke: 1Tim 6,11-16; Evangélium: Lk16,19-31 
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Boldog Bogdánffy Szilárd püspök 
Az egyház felfogása szerint ő igazoltan Krisztus 

ügyéért szenvedett, s formálisan ugyan nem ontotta 

vérét, de a börtön körülményei, az elszenvedett 

kínzások materiálisan vértanúság, ugyanis ezek 

okozták a halálát. Letartóztatása és bebörtönzése 

tulajdonképpen a romániai római katolikus egyház 

Rómától való elszakítása és a nemzeti egyház 

megalakítása céljából készített forgatókönyv része 

volt. A bonyolult terv egyik lehetséges változatában 

valószínűleg ő (is) szerepelt a hatalom által 

kiválasztott egyik lehetséges vezetőként, akár 

püspökként. 
http://www.keresztenyszo.katolikhos.ro/archivum/2010/oktober/1.html 

Bogdánffy Szilárd 
vértanú püspök 

Minden esztendőben szeptember 
utolsó vasárnapján a Szentírás kiváló 

ismerője és fordítója, Szent Jeromos 
ünnepéhez (szeptember 30.) 
kapcsolódóan tartjuk meg a 
Katolikus Egyházban a Szentírás 
vasárnapját. A Biblia 45 ószövetségi 
és 27 újszövetségi iratát jogosan 

tartjuk szentnek, hiszen hitelesen 
tesz tanúságot az isteni 
kinyilatkoztatásról. A hit évében 
talán arra érdemes odafigyelnünk 
ezen a mai ünnepen, hogy a 
Szentírás mennyiben lehet 
számunkra a hit forrása és 

közvetítője? A hit forrása és 
közvetítője az ember számára 
természetesen maga Jézus Krisztus, 

az Isten Igéje, aki jelen van a 
Szentírásban, mint Isten igéjében, 
szavában. 
Horváth István Sándor 
http://www.magyarkurir.hu/hirek/2013-
szeptember-29-evkozi-26-vasarnap-szentiras-
vasarnapja 
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