
„A lélek egyszerű hitét nem szabad megzavarni.” Don Bosco 

Ahogyan Keresztelő János egész élete 
Krisztusra mutatott, ugyanúgy minden 
kereszténynek is ez a hivatása. 
Félretéve a gőgöt és az önös 
érdekeket kell az életünknek Jézusra 
mutatni. Az alázat és szolgálatkészség 
elengedhetetlen. Krisztusra mutatni 
annyit jelent, mint tanúságot tenni az 
Úrról. E ponton kell megértenünk, 
hogy tanúságtétel nélkül nincs igaz hit, 
nincs élő hit. A tanúságtétel nélküli 
vallásosságból a hit lényeges eleme 
hiányzik, mégpedig a megosztás, a 
továbbadás. Ha a hit valóban olyan 
érték, amely meghatározza az 
életemet, akkor természetesnek 
tartom, hogy ezt az értéket, ezt a 
kincset másokkal is meg akarom 
osztani. Ahhoz a Jézushoz akarok 
vezetni másokat, akit személyesen 
megismertem a hit által, akit 
meggyőződéssel követek, mert szavai 
az örök életre vezető igazságot jelentik 
nekem és minden embernek. A 
Krisztussal való személyes 
találkozásból születik meg a hit és tőle 
kapjuk azt a küldetést, hogy tanúságot 
tegyünk róla a világban. 
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Évközi 2. vasárnap, Árpád-házi Margit, Piroska vt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

I. 18-án,  

Évközi 2.vasárnap 

Árpád-házi Margit, Piroska 

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  

I. 19-én, hétfőn,  

Imaóra a szentmise után. 

Palatinus Zoltánért én.m.  

Márta vt., Sára, Megyer 

I. 20-án, kedden, 

Bibliaóra a mise után. 

 

Fábián, Sebestyén vtk, Özséb 

I. 21-én, szerdán,  Ágnes vt. sz., Agnéta 

I. 22-én, csütörtökön,  
A szentmise után szentség imádás . 

 

Vince vt., Batthyány-St. László 

I. 23-án, pénteken,  Emerencia, Emese 

I. 24-én, szombaton,  Szalézi Ferenc pap, egyháztanító  

I. 25-én,  

Évközi 3.vasárnap 

Pál fordulása, Saul 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t 

17:00 – esti szentmise: A jó halál kegyelméért cs.m. 
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Másnap ismét ott állt János két 
tanítványával együtt. Mikor meglátta 
Jézust, amint arra haladt, azt mondta: 
,,Íme, az Isten Báránya.’’ A két tanítvány 
hallotta, amit mondott, és követték 
Jézust. Jézus pedig megfordult, és 
amikor látta, hogy követik, 
megkérdezte tőlük: ,,Mit kerestek?’’ Azt 
felelték neki: ,,Rabbi -- ami Mestert 
jelent --, hol laksz?’’ Ő azt mondta 
nekik: ,,Gyertek és nézzétek meg.’’ 
Elmentek tehát, és megnézték, hogy hol 
lakik. Aznap nála maradtak. Körülbelül 
tíz óra volt. A kettő közül, akik ezt 
hallották Jánostól, és követték őt, az 
egyik András volt, Simon Péter testvére. 
Ő elsőként testvérével, Simonnal 
találkozott, s azt mondta neki: 
,,Megtaláltuk a Messiást, azaz a 
Fölkentet!’’ És elvitte Jézushoz. Jézus 
rátekintett, és így szólt: ,,Te Simon 
vagy, János fia. Kéfás lesz a neved.’’ Ez 
azt jelenti, hogy Péter (vagyis Szikla). 
Jn 1,35-42 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  
Márta, Sára, Megyer, Fábián, Sebestyén, Özséb, Ágnes, Agnéta, Vince, László, 

Emerencia, Emese, Ferenc, Pál, Saul.              Isten éltessen benneteket! 

Olvas.: 1Sám 3,3b-10; Zsolt 39; Szentl.: 1Kor 6,13c-15a.17-20; Evan.: Jn 1,35-42 
 

„Legyél alázatos, erős és 
állhatatos" - mondta neki egy 

asszony, aki ragyogott, mint a 
nap, „és akkor, amit majd látsz, 
hogy ezekkel a farkasokkal 

történik, akik bárányokká 
változnak, te is ezt fogod tenni 
gyermekeimmel. Én leszek a 
tanítómestered. A maga idejében 
mindent meg fogsz érteni." János 

már gyermekkorától kezdve 

gyakran kötötte le társait 
bűvészmutatványokkal, amelyeket 

kemény gyakorlással sajátított el a 

munka és az imádkozás között.  
 

http://www.szaleziak.hu/don-bosco-elete 

Elhunytak a múlt héten: Papdi Rozália, Gulyás András, Szilasi József.                  

Imádkozzunk, elhunyt testvéreinkért! 
 

Bosco János 1815. augusztus 16-

án született egy parasztcsaládban, 

Castelnuovo d'Astiban. Édesapja, 

Bosco Ferenc a gyermek két éves 

korában meghal, így édesanyjának, 

Occhiena Margitnak egyedül kell 
felnevelnie Antalt, Józsefet, és a kis 

Jánost. Margit bölcs nevelő, 

kitartásának és határokat nem 

ismerő hitének segítségével mélyen 

vallásos légkört alakít ki 
családjukban. János már kicsi 

korától kezdve pap szeretett volna 

lenni. 

Elmesélte, hogy egyszer kilenc éves 

korában álmot látott, amely 

megvilágította számára küldetését: 

mailto:gabona.f@gmail.com

