
„Ne fáradjunk bele a jóba, Isten mindig velünk lesz.” 
Don Bosco 
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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 templomban 

18:30 – esti szentmise 

X. 7-én, hétfőn,   

Rózsafűzér Királynője 

X. 8-án, kedden,   

Mária, Magyarok Nagyasszonya 

X. 9-én, szerdán,   

Dénes vtk. pk. és társai 

X. 10-én, csütörtökön,  

Borgia Ferenc áldp., Sámuel 

X. 11-én, pénteken,   

XXIII.János pp. boldog, Etel 

X. 12-én, szombaton, 

 

 

Miksa vt. pk., Rezső, Szeráf 

X. 13-án,  

Évközi 28. vasárnap 

Kálmán vt., Edvárd kir., 

Ede 

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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Az apostolok ekkor azt mondták az 

Úrnak: ,,Növeld bennünk a hitet!' 

Az Úr ezt felelte: ,,Ha csak akkora 

hitetek lesz is, mint egy 

mustármag, és ennek az eperfának 

azt mondjátok: ,,Szakadj ki 

tövestől és verj gyökeret a 

tengerben!'', engedelmeskedni fog 

nektek. Ki mondja közületek 

szolgájának, mikor az szántás vagy 

legeltetés után hazatér a mezőről: 

,,Gyere gyorsan, ülj az asztalhoz?'' 

Nem azt mondja-e neki inkább: 

,,Készíts vacsorát, övezd fel magad 

és szolgálj ki, amíg eszem és 

iszom, azután ehetsz és ihatsz majd 

magad is''? Csak nem köszöni meg 

a szolgának, hogy megtette 

mindazt, amit parancsolt? Így ti is, 

amikor mindent megtesztek, amit 

parancsoltak nektek, mondjátok: 

,,Haszontalan szolgák vagyunk, 

csak azt tettük, ami a 

kötelességünk volt!''' (Lk 17,5-10) A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Mária, Dénes, Ferenc, Sámuel, Etel, Miksa, Rezső, Szeráf, 

Kálmán, Edvárd, Ede. 

                Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Hab 1,2-3; 2,2-4; Zoltár: Zs94; Szentlecke: 2Tim 1,6-8.13-14; Evangélium: Lk17,5-10 
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Rózsafűzér Királynöje 
Az ünnep eredete 1571-re nyúlik vissza.  

Miközben a keresztes hadak Lepantónál a 

török hatalommal küzdöttek, V szent Piusz 

pápa a rózsafűzért imádkozta. Az ima idején 

látomásban meglátta a győzelmet, ami 

valóban be is következett.  A szél 

megfordulása a kereszteseknek kedvezett, 

így legyőzték a törököket és 12 000 

keresztény gályarabot szabadítottak ki.  

A pápa a győzelem emlékére hirdette meg a 

Rózsafüzér királynője ünnepet, amelyet XI 

Kelemen az egész egyházra kiterjesztett. A 

rózsafüzér elmélkedő ima. Miközben a 

tizedet imádkozzuk Jézus életének 

valamilyen eseményéről, elmélkedünk. 

Urunk, Jézus Krisztus! Add nekünk a 
hit csodálatos ajándékát! Add, hogy 

minden kételkedés, hitetlenség, 
kicsinyhitűség ellenére is 
felfedezzük magunkban a 

mustármagnyi hitet! 
Horváth István Sándor 

Amikor a hit évében naponta 
imádkozunk hitünk erősödéséért, 
akkor ezt a legnagyobb alázattal 
tesszük. A kérésben elismerjük, hogy 
hitünk nem tökéletes. Bármikor 
meginoghatunk a hitben. Egy 

próbatétel, egy váratlan betegség 
vagy egy hozzánk közel álló személy 
hirtelen elvesztése megrendítheti a 
hitünket és Istenbe vetett 
bizalmunkat. Amikor olyan 
eseményekkel szembesülünk, 

amelyeknek nem látjuk az értelmét, 
azaz titkokkal, számunkra 
felfoghatatlan dolgokkal találkozunk, 
különösen is szükségünk van a hitre, 
a hitben való megerősödésre. 
Legyünk nyitottak Isten ajándékára, 
hogy feltárulhasson számunkra a hit 

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

oktober-6-evkozi-27-vasarnap 

A napi evangélium szépen aláhúzza azt a 

lelkületet, amellyel a rózsafűzért-, vagy 

bármilyen más imát mondanunk kell. 
http://frh.theol.u-szeged.hu/mihaly/rozsafuzerk.htm 

Međugorje-i 

zarándoklat 
2013. okt. 11-13. 

 

Jelentkezni lehet a 

plébánián. 

 

Ára: 3500 din + 

10 euro. 
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