
Bosco szent János (2. rész) 
Diákként Chieriben létrehozta a 
„Vidámság Társaságát", amelybe 
összegyűjtötte a városka fiataljait. 
Később itt járt szemináriumba is, és 
1841 júniusában pappá szentelték. 
Akkori lelki vezetője, Cafasso atya azt 
tanácsolja neki, hogy tökéletesítse 
tanulmányait az egyházi kollégiumban. 

Közben Don Bosco maga köré gyűjti az 
első gyermekeket, és megszervezi a 
vasárnapi Oratóriumot, az első időkben 
mindig máshol, később azonban 
megmaradnak Valdoccóban. Édesanyja, 
Margit, most már idős asszonyként, 

elfogadja a meghívást, hogy Torinóba 
jöjjön és segítsen  

 

„Hogy öröm legyen a közös élet, ki kell kapcsolni minden irigységet és 
féltékenységet. Szeretni kell testvérek módjára egymást, segíteni, megbecsülni 

és megértőnek részvéttel teljesnek kell lenni egymáshoz.”  Don Bosco 

A meghívás első eleme a követés. A 
„jöjjetek utánam” felszólítás, nem egy 
közös sétára vagy kirándulásra szól, 
hanem a követésre. A meghívottak 
hagyják el mesterségüket, a halászatot 
és legyenek Jézusnak, a Mesternek 
tanítványai. Éljenek vele, hogy 
életüket hozzá alakítsák. Mindez 
vonatkozik rájuk és ránk is, akiket 
szintén követésére hív az Úr. Azért 
érdemes az ő követésére vállalkozni, 
mert aligha találunk olyan személyt, 
aki fontosabb igazságokat taníthatna 
nekünk, mint ő. Jézus tanítása ugyanis 
az életet és az örök életet jelenti 
számunkra. Emellett igaz továbbá, 
hogy tanítását hallgatva mindig új 
oldalról ismerhetjük meg 
feladatainkat, ha életünk végéig 
hűséges tanítványai maradunk. Jól 
tesszük, ha őszintén belátjuk, hogy 
még messze vagyunk az ő tökéletes 
életétől, s bőven van mit tanulnunk 
tőle. Szenvedésével és halálával 
végigjárta előttünk az emberi élet 
útját. Induljunk el Jézus követésének 
útján! 
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Évközi 2. vasárnap, Árpád-házi Margit, Piroska vt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

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. 

I. 26-án, hétfőn,  

Imaóra a szentmise után. 

 

Timóteus és Titusz pkk 

I. 27-én, kedden, Merici Angéla sz, Angelika 

I. 28-án, szerdán,  Szavió templ: Boros Sándorért én.m. 

Aquinói Tamás áldp. egyht. 

I. 29-én, csütörtökön,  
A szentmise után szentség imádás . 

 

Valér pk, Adél szerz. 

I. 30-án, pénteken,  10:00 Ünnepi szentmise – Don Bosco napja – Szalézi 

munkatársakért én.m. 

Barsimaccus vt. pk, Bars 

I. 31-én, szombaton,  Szitás Jolánért én.m. 

Bosco szent János áldp., Marcella 

II. 1-én,  

Évközi 4.vasárnap 

Brigitta remete nővér, Kincső 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t.: szaléziakért 

17:00 – esti szentmise: Pósa Erzsébetért én.m. 
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Miután Jánost átadták, Jézus 
Galileába ment, hogy hirdesse Isten 
evangéliumát. Azt mondta: ,,Betelt az 
idő, és elközelgetett az Isten országa. 
Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az 
evangéliumban.’’ Amikor a galileai 
tenger mellett elment, meglátta 
Simont és testvérét Andrást, amint 
hálót vetettek a tengerbe, mert 
halászok voltak. Jézus azt mondta 
nekik: ,,Jöjjetek utánam, és én 
emberek halászaivá teszlek titeket!’’ 
Ők azonnal elhagyták hálóikat, és 
követték őt. Kissé továbbmenve 
meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és 
testvérét, Jánost, amint ők is hálóikat 
javították a hajóban, és azonnal hívta 
őket. Azok pedig elhagyva apjukat, 
Zebedeust a béresekkel együtt a 
hajóban, követték őt.  
Mk 1,14-20 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  
Timóteus, Titusz, Angéla, Angelika, Tamás, Valér, Adél, Bars, János, Brigitta,  

Kincső.                          Isten éltessen benneteket! 

Olvas.: Jón 3,1-5.10; Zsolt 24; Szentl.: 1Kor 7,29-31; Evan.: Mk 1,14-20 
 

fiának. A gyermekek számára ő lesz 
„Margit mama". Don Bosco elkezd 
szállást adni az otthontalan árváknak. 
Megtanítja őket egy szakmára, és arra, 
hogy szeressék az Urat, együtt énekel, 
játszik és imádkozik velük. Az első 
gyermekekből lesznek később az első 
munkatársai is. így fejlődik ki az a 
híres nevelési módszer, amit „megelőző 
módszernek" hívunk: „Legyetek a 
gyermekekkel, előzzétek meg a bűnt 
ésszel, hittel és szeretettel. Legyetek 
szentek, és szentek nevelői. Vegyék 
észre a gyermekeink, hogy szeretjük 

őket!" 
http://www.szaleziak.hu/don-bosco-elete 
 

Elhunytak a múlt héten: Papdi Rozália, Gulyás András és Szilasi József. 
Imádkozzunk, elhunyt testvéreinkért! 
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