
„Amit az égben kapsz, kárpótol mindenért, amit ezen a földön kell szenvedned.” 
Don Bosco 

„Eljön az óra, amikor a halottak 
meghallják az Isten Fiának szavát, és 
előjönnek sírjukból. Akik jót 
cselekedtek, feltámadnak és 
üdvözülnek; akik rosszat tettek, 
feltámadnak és elkárhoznak” (Jn 
5,28-29). E szavak vigasztalást 
jelentenek a hívőknek, de félelemmel 
töltik el a nem hívőket, hiszen arról 
tanúskodnak, hogy földi életünk 
cselekedetei határozzák meg azt, 
hogy a feltámadás után mi lesz az 
örök sorsunk. Akik a földön Istennel 
éltek, az örök életben is a közelében 
lesznek, részük lesz a tökéletes 
boldogságban. Akik viszont 
életükben elfordultak Istentől az 
örök kárhozatban is nélküle lesznek. 
Segítsen bennünket a halál-
testvérrel való megbarátkozásban, 
hogy az Atya ölelésében otthonra, 
örök hazára, örök szeretetre 
találunk. Ajánljuk egész életünket 
Istennek, hogy halálunk pillanatában 
őszintén tudjuk Krisztushoz 
hasonlóan mondani: „Atyám, 
kezedbe ajánlom lelkemet.” 
© Horváth István Sándor 
http://www.evangelium365.hu/ 
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Évközi 31. vasárnap,  Halottak napja, Tóbiás vt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 

XI. 3-án, hétfőn,  
A szentmise imaóra a 

Békekirálynő tiszteletére. 

Szűzanya tiszteletére, én.m.  

Porres Márton szerzetes  

XI. 4-én, kedden, 

 

Csonka Eduárdért én.m. 

Borromeo Károly pk, Karola 

XI. 5-én, szerdán,  Az élő és elhunyt RF tagokért és a tistszitóhelyen 

szenvedő lelkekért és a szaleziak jótevőikért cs. m. 

Imre herceg, Avarka 

XI. 6-án, csütörtökön,  
A szentmise után szentségimádás 

közösségünkért. 

 

Lénárd rem., Kölni Krisztina 

XI. 7-én, pénteken,  Jézus Szíve tiszt. én.m. 

Csongor pk, Engelbert vt. pk 

XI. 8-án, szombaton,  Rúzsa Zoltánért én.m. 

Kolos és Zsombor vtk  

XI. 9-én,  

Évközi 32. vasárnap 
Lateráni bazilika felszentelése 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t.: Boros Sándorért 

én.m. 

17:00 – esti szentmise 
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Mindenki, akit nekem ad az Atya, 
hozzám jön, és aki hozzám jön, 
nem utasítom el, mert nem azért 
szálltam le a mennyből, hogy a 
magam akaratát tegyem, hanem 
annak akaratát, aki küldött 
engem. Annak, aki küldött 
engem, az az akarata, hogy el ne 
veszítsek semmit abból, amit 
nekem adott, hanem 
föltámasszam azt az utolsó 
napon. Mert Atyám akarata az, 
hogy mindenkinek, aki látja a 
Fiút és hisz benne, örök élete 
legyen; és én feltámasztom őt az 
utolsó napon.'' 
 (Jn 6,37-40) 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  
Károly, Karola, Imre, Avarka, Lénárd, Krisztina, Csongor, Engelbert, Kolos, 

Zsombor.                             Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Jób 19,1.23-27a; Zsoltár: Zsolt 26; Szentlecke: Róm 5,5-11; Evangélium: Jn 6,37-40 
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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! 

Szolgáltassunk szentmisét hallotainkért! 
 

Miért a szentmise? 
Azért, mert a mi kéréseinkre maga Jézus 
feláldozza önmagát és vérét ontja mennyei 
Atyának engesztelődésül. A pap csak Jézus 
szolgálatát végzi. Az, aki értünk feláldozza 
magát, az maga Istenfia, Jézus. 
Nagyon jó, ha tudjuk. A szentmise áldozata 
sokkal többet segít annak a halottnak, aki 

azt becsülte élete folyamán. Többször részt 
vett a szentmisén, hétköznapon is, és ha 
szívvel imádkozott, akkor Isten kegyemében 

részesült.                           Golob Feliks SDB 

Teljes búcsúban részesülnek 
azok, akik mindenszentek 
alkamával: elvégzik a 
szentgyónást, áldoznak és 
imát mondkozott a 
halottainkért a pápa 
szándékára: Miatyánkot, 
Üdvözlégyet és Dicsőséget. 
Persze ha meglátogatjuk a 
temetőt is. Ez érvényes 
Mindenszentektől kezdve 
egész héten át a jövő 
vasárnapig. 
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