
Bosco szent János (3. rész) 
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!" Idővel az első munkatársakból 

első gyümölcse.  

„A legeredményesebb tanítás az, ha azt tesszük, amit tanítunk.”  Don Bosco 

Csodálkozásukat csak fokozza, hogy 
Jézus szavainak megvalósító ereje 
van. Amit kimond, az megtörténik. 
Ha azt parancsolja az embert fogva 
tartó tisztátalan léleknek, hogy 
távozzon az emberből, akkor az 
engedelmeskedik neki. Olyan ez, 
mint a teremtő, isteni szó. A 
teremtéskor mindaz megvalósul, 
amit Isten kimond. Jézus esetében 
is pontosan ez történik, s ennek 
köszönhetően az emberek 
ámulatba esnek szavának erejétől. 
A csodák tehát Jézus szavának 
erejét igazolják, azt bizonyítják. 
Felfedezem-e Jézus szavának 
különleges erejét? Minek 
tulajdonítom ezt? Milyen hatással 
van rám az Úr szava? 
   © Horváth István Sándor 
http://www.evangelium365.hu/ 

 

 
A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője 

2015. február 1-én, X. évfolyam, 5. szám (308) 

Évközi 4. vasárnap, Brigitta remete nővér, Kincső 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

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. 

II. 2-án, hétfőn,  
Gyertyaszentelő Boldogaszzony 

Imaóra a szentmise után. 

Mária Neve templomban: 10:00 és 17:00 

Domonkos Szávió templomban 11:00 

Medjugorjei Szűzanya tiszteletére új papi,  szerzetes és 

szerzetesnői havitásokért cs.m. 

II. 3-án, kedden, Palatinus Zoltánért én m. 

Balázs vt. pk., Oszkár pk 

II. 4-én, szerdán,  Veronika assz., Ráhel 

II. 5-én, csütörtökön,  
A szentmise után szentség imádás . 

Nagy Aleksandar (ZOLI) évf.én.m. 

Ágota vt. sz., Etelka 

II. 6-án, pénteken,  Jézus Szíve tiszteletére én.m.  

Miki Pál vt. és tsai, Dóra 

II. 7-én, szombaton,  

Richárd családapa, Tódor 
Szűz Mária Szíve tiszteletére az élő és elhunyt RFT-

ért én.m.  

II. 8-án,  
Évközi 5.vasárnap 

Emiliáni Jeromos szerzetes 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t.: 

17:00 – esti szentmise: Nagy Mátyásért én.m. 
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Magyar kommün u 56, tel.: 023/528442, e-mail: gabona.f@gmail.com 

A kiadásért felel: Kalapis Stojan SDB, szerkesztő: dipl. ing. Gabona Ferenc. 

Bementek Kafarnaumba. Szombaton 
mindjárt bement a zsinagógába és 
tanított. Álmélkodtak a tanításán, 
mert úgy tanította őket, mint akinek 
hatalma van, és nem úgy, mint az 
írástudók. Volt a zsinagógájukban egy 
ember a tisztátalan lélek hatalmában. 
Ez így kiáltott föl: ,,Mi közünk hozzád, 
Názáreti Jézus! Azért jöttél, hogy 
elveszíts minket? Tudom ki vagy: az 
Isten Szentje!’’ Jézus megparancsolta 
neki: ,,Némulj el, és menj ki belőle.’’ A 
tisztátalan lélek erre össze-vissza 
rángatta őt, majd hangosan kiáltva 
kiment belőle. Erre mindnyájan 
elcsodálkoztak, s azt kérdezték 
egymástól: ,,Mi ez? Új tanítás, 
hatalommal? Még a tisztátalan 
lelkeknek is parancsol, és azok 
engedelmeskednek neki?’’ Egyszerre 
elterjedt a híre Galilea egész vidékén. 
Mk 1,21-28 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  
Balázs, Oszkár, Veronika, Ráhel, Ágota, Etelka, Pál, Dóra, Richárd, Tódor, 

Jeromos.                        Isten éltessen benneteket! 

Olvas.: MTörv 18,15-20; Zsolt 94; Szentl.: 1Kor 7,32-35; Evangélium.: Mk 1,21-28 
 

XI. Piusz pápa segítségének 

köszönhetően létrejön egy szerzetes 
társaság, melynek célja a fiatalok 

megmentése, küzdve a szegénység 

minden fajtája ellen. Mottójuk a 
következő: „Lelkeket  
adj nekem (Uram),  
minden mást vegyél el".  
A fiatal Savio  

Domonkos lesz  

a megelőző módszer  
első gyümölcse.  
 

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

Elhunytak a múlt héten: Hegedüs Rozália, Monóki Erzsébet, Repe Margita. 

Imádkozzunk, elhunyt testvéreinkért! 
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