
„Isten terveiről van szó. 
Imádkozzunk, hogy az ügyeibe 

bekapcsoljon bennünket.”Don Bosco 
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Évközi 3. vasárnap, Timóteus és Titusz pkk. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

I.26-án,  

Évközi 3.  vasárnap 

Timóteus és Titusz 

pkk. 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 –szentmise a Domonkos templomban 

17:00 – esti szentmise: TÁBOROSI KÁLMÁNÉRT cs.m. 

És A JÓ HALÁL KEGYELMÉÉRT 

I. 27-én, hétfőn,  A MEDJUGORJEI SZŰZANYA TISZTELETÉRE, PAPI ÉS 

SZERZETESI HIVATÁSOKÉRT 

Merici Angéla sz., Angelika 

I. 28-án, kedden,  Aquinói Tamás áldp. Egyht. 

I. 29-én, szerdán,  Valér pk, Adél szerz. 

I. 30-án, csütörtökön, Szentségimádás a szentmise után. 

Barsimaccus vt. pk., Bars 

I. 31-én, pénteken,  10:00 Ünnepi szentmise 

Bosco János áldp., Marcella 

II. 1-én, szombaton, SZŰZ MÁRIA TISZTELETÉRE AZ ÉLŐ ŐS ELHUNYT RFT. 

Brigitta remete nővér, Kincső 

II. 2-án,  

Évközi 4.  vasárnap 

Gyertyaszentelő 

Boldogasszony 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 –szentmise a Domonkos templomban 

17:00 – esti szentmise: KÖNYÖRGŐ SZENTMISE A CSALÁD 

EGÉSZSÉGÉÉRT ÉS SZERETETÉRT 
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Amikor Jézus meghallotta, hogy 
Jánost kiszolgáltatták, visszavonult 
Galileába. Elhagyta Názáretet, elment 
és letelepedett a tengermenti 
Kafarnaumban, Zebulon és Naftali 
határában, hogy beteljesedjék, amit 
Izajás próféta mondott: ,,Zebulon 
földje és Naftali földje, a tengeri út, a 
Jordánon túl, a pogányok Galileája; a 
nép, amely sötétségben ült, nagy 
fényt látott, s akik a halál országában 
és árnyékában ültek: fény virradt 
rájuk'' [Iz 8,23; 9,1]. Ekkor kezdte 
Jézus hirdetni és mondani: ,,Térjetek 
meg, mert elközelgett a mennyek 
országa.'' Amint elhaladt a Galileai 
tenger mellett, látott két testvért: 
Simont, akit Péternek hívtak, és 
Andrást, a testvérét, amint körhálót 
vetettek a tengerbe; halászok voltak 
ugyanis. Azt mondta nekik: ,,Jöjjetek 
utánam, és én emberek halászává 
teszlek titeket!'' Azok pedig azonnal 
elhagyták hálóikat és követték őt. 
Amikor onnan továbbment, látott 
másik két testvért: Jakabot, Zebedeus 
fiát, és testvérét, Jánost a hajóban 
Zebedeussal, az apjukkal, amint 
javították hálóikat. És őket is hívta. 
Azok pedig azonnal otthagyták a hajót 
és apjukat, és követték őt. Jézus 
ezután bejárta egész Galileát.  
(Mt 4,12-23) 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Angéla, Angelika, Tamás, Valér, Adél, Barsimaccus, Bars, János,  

Marcella, Brigitta, Kincső. 

Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Iz 8,23b - 9,3; Zsoltár: 26; Szentlecke: 1Kor 1,10-13.17; Evangélium: Mt 4, 12-23 
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Jézus mindennapjainak másik fontos 
része, hogy együtt van  tanítványaival. 
   Ne csupán  az apostolok  kiválasz-
tásának vagy  a tanítványok  meghívá-
sának egyszeri eseményeire 
gondoljunk,  hanem arra, hogy  az Úr 
megosztja  velünk életét. Mindennap 
együtt van velük, s ők mindenhová 
követik őt. Hallgatják tanítását, részesei  
életének, hogy  feltámadását követően  
a  Mesterüktől kapott parancsnak  
megfelelően tanúi  legyenek. A  
tanítványok  közösséget alkotnak, 
amely  közösség valamennyi  tagja  
végezni fogja  a  Krisztustól kapott 
küldetést. Nem mai értelemben használt 
„bizalmi állásról” van  szó, de   a   
bizalom   mindkét   részről   
elengedhetetlen.   Jézus   megbízik  
tanítványaiban, rájuk bízza tanítását és 
ők rá bízzák életüket. 

© Horváth István Sándor 
http://www.evangelium365.hu/ 

Don Bosco napja 
 

A XIX. századi katolikus népnevelés 
és szociális gondoskodás legnagyobb 
alakja Giovanni Bosco (Bosco Szent 

János - 1815-1888) szegény 
parasztcsaládból származott. 
Küzdelmes ifjúkor után szentelték 
pappá 1841-ben. Nevelői hivatását 
egy gyermekkori álma mutatta meg: 
egy sereg gyermeket látott maga 
előtt, akik tréfálkoztak, játszottak, 

néhányan közülük káromkodtak. Ezt 
hallva közéjük akarta vetni magát, 
hogy rábeszéléssel és 
ökölcsapásokkal elhallgattassa őket, 

amikor egy belső figyelmeztetést 
hallott: "Nem veréssel, hanem 
szelídséggel és szeretettel kell 
barátságukat megnyerned. Fogj hát 
hozzá azonnal, és beszélj nekik a bűn 
utálatosságáról és az erény 
értékességéről." 
Forrás: Pukánszky-Németh: Neveléstörténet 
http://www.szaleziak.hu/don-bosco-

pedagogiaja/1713/item/item 
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