
„Aki eredményesen akar dolgozni, legyen szeretet a szívében és türelem a 
munkáságában.” Don Bosco 

Feladod vagy odaadod magadat? 
Számos irodalmi mű foglalkozik azzal 
a kérdéssel, hogy feladhatja-e 
önmagát az ember? Feladhatja-e 
emberségét? Lemondhat-e mindarról, 
ami őt emberré teszi? Megtagadhatja-
e emberi értékeit? Vallási színezettel 
így hangzik a kérdés: Feladhatja-e 
emberi méltóságát? Feladhatja-e 
istengyermeki méltóságát? 
Eltávolodhat-e attól, hogy Isten a saját 
képére és hasonlatosságára teremtette 
meg őt? A válasz egyértelmű: nem 
tagadhatjuk meg emberségünket. 
Minden élethelyzetben embernek kell 
maradnunk. Sokan gyávaságból, 
kényelemszeretetből, valamilyen előny 
érdekében bizonyos élethelyzetekben 
mégis lemondanak emberségükről. Az 
embertelenségből elkövetett 
cselekedetek minden bizonnyal a 
legsúlyosabb bűnök. 
De az ember odaadhatja magát. 
Odaadhatja magát Isten szolgálatára, 
embertársai segítésére. Ennek alapja 
a szeretet. A szeretet által képes az 
ember kilépni önmagából az önzés 
börtönéből, hogy megnyílhasson Isten 
és az embertárs felé. 
© Horváth István Sándor 
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Évközi 30. vasárnap,  Dömötör vt., Amanda 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

X. 26-án,  

Évközi 30. vasárnap 

Dömötör vt., Amanda 

08:30 – szentmise a hívekért - aranyházasság Ökrös Imre 

és Ilona  

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

11.00 – szentmise a Domonkos t.: Zsáki Katalinért 

én.m. 

17:00 – esti szentmise: A jó halál kegyeméért, cs.m. 

X. 27-én, hétfőn,  
A szentmise előtt 

szentségkitétel a szentmise után 

pedig imaóra a Békekirálynő 

tiszteletére. 

Kenderesi Annáért, cs.m. 

Szabina vt., Antonietta  

X. 28-án, kedden, 

 

Makai Antalért én,évf.m. 

Simon és Júdás Tádé apostolok 

X. 29-én, szerdán,  Putyora Margitért én.m. 

Melinda sz., Euzébia 

X. 30-án, csütörtökön,  
A szentmise után szentségimádás 

közösségünkért. 

 

Rodriguez Alfonz szerz. 

X. 31-én, pénteken,  Farkas, Wolfgang pk. 

XI. 1-én, szombaton, 
MINDENSZENTEK 

Szentmisék: Mária Neve temp.: 10:00 és 17:00 

                     Domonkos templ.: 11:00 

Szűz Mária Szíve tiszt. az élő és elhunyt RF tagokért 

én.m.  

XI. 2-án,  

Évközi 31. vasárnap 
Halottak napja, Tóbiás vt. 

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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Mikor a farizeusok meghallották, 
hogy a szaddúceusokat 
elnémította, összegyűltek egy 
csoportba, és az egyikük, egy 
törvénytudó, hogy próbára tegye, 
megkérdezte tőle: ,,Mester, 
melyik a legnagyobb parancs a 
törvényben?'' Ő azt felelte neki: 
,,,,Szeresd Uradat, Istenedet 
teljes szívedből, teljes 
lelkedből és teljes elmédből'' 
[MTörv 6,5]. Ez a legnagyobb, az 
első parancs. A második hasonló 
ehhez: ,,Szeresd felebarátodat, 
mint önmagadat'' [Lev 19,18]. 
Ezen a két parancson alapul az 
egész törvény és a próféták.''  
(Mt 22,34-40) 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  
Szabina, Antonietta, Simon, Júdás, Tádé, Melinda, Euzébia, Alfonz, 

Farkas, Wolfgang, Tóbiás.                             Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Kiv 22,20-26; Zsoltár: Zsolt 17; Szentlecke: 1Tessz 1,5c-10; Evangélium: Mt 22,34-40 
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Előkészületek a MISSZIÓS NAPOKRA, 2015-ben: 
1.Don Bosco születésének 200.-ik évfordulóját ünnepeljük. 

2.A szalézi atyák 50 éve tevékenykednek Muzslyán. 

Imáinkba és a Szűzanya oltalmába foglaljuk lelki felkészülésünket! 

Elhunytak múlt héten: Budai Gizella és Boros 

Sándor. Imádkozzunk elhunytaink lelke üdvéért! 

Mától kezdve a 
hétköznapi 

szentmisék a 

Domonkos 

templomban 1600-
kor kezdődnek, a 

Mária neve 

templomban pedig 

1700-kor. 
 

Mindenszentek napján 
délútán 2-órakor kezdjük a 

sírokat megszentelni 
egészen 3-óráig, amikor a 

ketesztnél kezdődik a közös 

ének és ima a halottainkért. 

A templomban pedig 4-

órától imádkozzuk a 

rózafüzért elhunytainkért. 
 

Látjuk, hogy temetéskor 
sokan szép virágot hoznak a 
temetőbe, ami hamar 
elhervad. A szentmisének és 
az imának soha sem hervad el 
a virágja, az öröké megmarad! 
Kérjük, hogy elhunytainkért 
szolgáltassunk szentmisét, 
ami öröké virágzik 
szeretteinkért. Szeretteink 
sírjait is szebbé teszünk majd, 
de ne felejtsünk el ami örökké 
megmarad. 
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