
„Igyekezz, hogy akivel beszélsz, mind barátoddá legyen.”  
Don Bosco 
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Évközi 31. vasárnap, Porres Márton szerzetes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

XI. 3-án,  

Évközi 31. vasárnap 

Porres Márton szerzetes 

 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

17:00 – esti szentmise 

XI. 4-én, hétfőn,   

Borromeo Károly pk, Karola  

XI. 5-én, kedden,   

Imre herceg, Avarka 

XI. 6-án, szerdán,   

Lénárd rem., Kölni Krisztina 

XI. 7-én, csütörtökön,  

Csongor pk, Engelbert vt. pk 

XI. 8-án, pénteken,   

Kolos és Zsombor vtk. 

XI. 9-én, szombaton, 

 

 

Lateráni bazilika felszentelése 

XI. 10-én,  

Évközi 32. vasárnap 

Nagy Leó pp. egyht., 

Tünde 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

17:00 – esti szentmise 
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Ezután bement Jerikóba és 

áthaladt rajta. Ekkor íme, egy 

Zakeus nevű férfi, aki a vámosok 

feje volt és gazdag, szerette volna 

látni, hogy ki az a Jézus, de nem 

tudta a tömeg miatt, mert alacsony 

termetű volt. Előre futott tehát, 

felmászott egy vadfügefára, hogy 

lássa őt, mert arra kellett 

elmennie. Amikor Jézus arra a 

helyre ért, fölnézett, meglátta őt, 

és ezt mondta neki: ,,Zakeus! Jöjj 

le hamar, mert ma a te házadban 

kell megszállnom.' Erre az sietve 

lemászott, és örömmel befogadta. 

Akik ezt látták, mindannyian 

zúgolódva mondták: ,,Bűnös 

embernél száll meg!' Zakeus 

azonban odaállt, és azt mondta az 

Úrnak: ,,Uram, íme, vagyonom 

felét a szegényeknek adom, és ha 

valakit valamiben megcsaltam, 

négyannyit adok helyette.,, Jézus 

azt mondta neki: ,,Ma üdvösség 

köszöntött erre a házra, hiszen ő is 

Ábrahám fia. Az Emberfia 

ugyanis azért jött, hogy 

megkeresse és megmentse, ami 

elveszett.' (Lk 19,1-10) 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Károly, Karola, Imre, Avarka, Lénárd, Krisztina, Csongor, 

Engelbert, Kolos, Zsombor, Leó, Tünde. 

Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Bölcs 11,23 - 12,2; Zoltár: Zs144; Szentlecke: 2Tessz 1,11 - 2,2; Evangélium: Lk19,1-10 
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Sándor István, 

szalézi testvér, 

boldoggá avatása  

2013. 10. 19-én 

Budapesten 

 

Lassan  a  Hit  évének  végéhez   

közeledünk.  Mit  használt  ez  az   év? 

   Eljutottunk-e   egy   személyes   

hitvallásra?   Erősödött-e   a   hitünk? 

   Törekedtünk-e  hitünk   tartalmának,   

igazságainak,   titkainak   mélyebb 

   megismerésére? Láttuk-e Jézust? 

Találkoztunk-e  vele? A Hit évének  utolsó 

   heteiben és később  is van időnk,  hogy 

Jézust keressük.  Van időnk  olyan 

   helyet keresni, ahonnan megláthatjuk őt 

és ő is megláthat minket. Van  még 

   idő „fára mászni.” Csak ne legyen késő! 

Csak nehogy időközben továbbmenjen 

   Jézus! Nehogy  elszalasszuk a  találkozás 

lehetőségét!  Jézus tekintete  a 

   szívembe megtérést, az életembe 

üdvösséget  hozhat. Jézus tekintete a  hit 

   ajándékát adhatja nekem. 
   © Horváth István Sándor 
 

A  mai   evangélium   és   elmélkedés   

szövege   itt   hallgatható   meg: 

  

http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20

131103.mp3 

 
 

Sándor István, szalézi testvér, életrajza 

 

Sándor István Szolnokon született, 1914. október 26-án; 

édesapja MÁV segédmunkás volt. 1931-ben a fémipari 

szakiskola elvégzése után vasesztergályosként helyezkedett 

el. 1936-ban belépett a szalézi rendbe, 1940-ben tette le első 

fogadalmát, majd 1946-ban örökfogadalmat tett mint 

szerzetes testvér. 1940-49-ig nyomdászként dolgozott a 

rákospalotai szalézi nyomdában. Közben 1941-45 között 

kisebb megszakításokkal híradós katonaként szolgált a 

hadseregben.  

1946-tól munkásfiatalokat vezetett a rákospalotai KIOE-ben 

(Katolikus Ifjúmunkás Szervezet).  
 

http://www.szaleziak.hu/sandoristvan/HU/component/k2/item/15-eletrajz 
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