
„Isten látja a pohár friss vizet 
is, amelyet nevében adtunk és 

jutalmat ad érte.”Don Bosco 
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Évközi 7. vasárnap,  Julianna vt., Lilla, Filippa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

II. 16-án,  

Évközi 6.  vasárnap 

Julianna vt., Lilla, 

Filippa 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 –szentmise a Domonkos templomban 

17:00 – esti szentmise: BOLDIZSÁR KÁROLYÉRT, 

RÁCZ JÁNOSÉRT ÉS TERÉZÉRT én.m. 
HÁLAADÓ SZENTMISE ISTEN DICSŐSŐGŐRE cs.m. 

II. 17-én, hétfőn,  

 

Hét szervita rendalapító  

A szentmise után RÓZSAFŰZÉR. 

II. 18-án, kedden,  Jeruzsálemi Simeon vt. pk 

II. 19-én, szerdán,  Konrád pk., Zsuzsanna 

II. 20-án, csütörtökön, Aladár pk., Leó pk. Álmos 

II. 21-én, pénteken,  Damiáni Péter pk. egyhtan. 

II. 22-én, szombaton, Szávió: PÁLFI MIHÁLYÉRT én.m. 

Péter ap. székfoglalása, C. Margit 

II. 23-án,  

Évközi 7.  vasárnap 

Polikárp vt. pk, Alfréd 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 –szentmise a Domonkos t.: JUHÁSZ ANDRÁSÉRT 

ÉS ERZSÉBETÉRT évf. én. m. 

17:00 – esti szentmise: A JÓ HALÁL KEGYELMÉÉRT  
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Ti vagytok a föld sója. De ha a só 
ízetlenné válik, mivel sózzák meg? 
Semmire sem jó többé, mint hogy 
kidobják és eltapossák az 
emberek. Ti vagytok a világ 
világossága. Nem lehet elrejteni a 
hegyre épült várost. Lámpát sem 
azért gyújtanak, hogy aztán a véka 
alá tegyék, hanem a lámpatartóra, 
hogy világítson mindenkinek, aki a 
házban van. Úgy világítson a ti 
világosságotok az emberek előtt, 
hogy lássák jótetteiteket és 
dicsőítsék Atyátokat, aki a 
mennyekben van.(Mt 5,13-16) 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Skolasztika, Elvira, Lívia, Eulália, Lídia, Linda, Relinda, Ella, Bálint, 

Valentin, Györgyi, Georgina, Julianna, Lilla, Filippa. 

Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Iz 58,7-10; Zsoltár: 111; Szentlecke: 1Kor 2,1-5; Evangélium: Mt 5,13-16 
1- 

 A világba pedig ízt kell vinnünk, mert 
pesszimista, kilátás nélküli. Elsősorban 
nem azt kellene néznünk, hogy mit 
kaphatunk Európától, hanem azt, hogy 
mit adhatunk ennek a jelentős 
tömegeiben elvilágiasodott, 
szubkultúrába süllyedt, lelkileg kiürült 
földrésznek. – Ti vagytok a föld sója. 
Soha nem tudhatod, kire, mikor, milyen 
hatással vagy, de abban igenis biztos 
lehetsz, hogy nagyon is számít az, amit 
csinálsz. G. B. Shaw írja: „Az élet 
mindenkit egyenlővé tesz, a halál 
kiemeli a jelest.” Valóban a befejezett 
élet, a búcsúzás kiemeli azt, aki só és 
világosság volt számunkra, akit akár 
oltárra is emelhetünk, tisztelhetünk. A 
kis jót nem is mindig vesszük észre: ha 
valaki felszedi a szemetet a kapunk 
előtt, ha úgy áll meg autóval, hogy én is 
odaférjek, ha előre enged a sorban. 
Ezek mind, mind ízek, egy élhetőbb 
világért, de sokszor ezeket nem is látjuk 
meg.  A só az ételben láthatatlanná 
válik, nyomban felolvad. Csak maga az 
étel íze árulkodik arról, hogy az étel 
meg lett sózva. Jézus tanítványai, és a 
világ viszonyában ugyanígy fel kell 
oldódnunk. A világban kell élnünk, 
sokszor kívülről láthatatlanul. 
Horváth Zoltán 2005 (Bp. Újpest) 
http://www.plebania.net/dolgozoszoba/?op=viewg
ondolat&id=110&PHPSESSID=r47fnd3fe5v0g135ri9
9q3ll37 

Szűzanya lourdes-i jelenése 
Négy évvel a Boldogságos Szűz 
Szeplőtelen Fogantatása dogmájának 
kihirdetése után, Lourdes mellett, a Gave 
folyó partján fekvő barlangban, 1858 
február 11-én megjelent a Boldogságos 
Szűz Soubirous Bernadettnek. Ismételt 
megjelenése után elmondta magáról: "Én 
vagyok a Szeplőtelen Fogantatás". 
Kívánsága szerint csodálatosan szép 
templom épült a jelenések helyén, és a 
csodálatos gyógyulások szakadatlan 
láncolata jelzi, hogy a Szeplőtelenül 
Fogantatott Szűzanya közbenjárásával 
szívesen segít a szenvedő embereken. 
http://www.plebania.net/dolgozoszoba/?op=s
zentkeres&nev=28 

Szentségek fölvételére való 
felkészülés felnőttek 

számára! 
A felkészítő szombaton,  

február 22-én  
este 7 órakor kezdődik. 
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