
Bosco szent János (4. rész) 
A Segítő Szűz Mária, aki mindig 

segítette Don Boscót a művében, 
számtalan kegyelmet ajándékozott 

neki, köztük egészen különlegeseket 
is, és mindig volt elegendő pénz is a 
vállalkozásokhoz. Segítette a róla 

elnevezett bazilika megépítését is. 
Szűz Mária segítségével Mazzarello 
Máriával megalapította a Segítő Szűz 

Mária Leányai Intézményét. A 
jótevőkkel és laikus segítőkkel együtt 

létrejön a Szalézi Munkatársak 
Egyesülete.  
Don Bosco 72 éves korában, a 

munkától kimerülve halt meg 1888. 
január 31 -én. Ma már a Szalézi 

Család az egész világon jelen van. II. 
János Pál pápa Don Boscót 
halálának századik évfordulóján a 

„fiatalság Atyjának és Tanítójának" 
nevezte. 

A hit vagy megelőzi a csodát, azaz a 
beteg kifejezi Jézus iránti hitét és az ő 
isteni hatalmában bízva kéri gyógyulását 
vagy a csoda eredményezi a hitet, azaz 
annak láttán az emberek hinni kezdenek 
Jézusban. A különféle csodaelbeszélések 
az evangéliumban azt mutatják, hogy 
Jézusban, az Isten Fiában mutatkozik 
meg leginkább az Atya minden ember 
felé kiáradó irgalma és szeretete. Isten 
nem elítélni, hanem megmenteni, 
megváltani, üdvözíteni akar minket. 
Isten szabadító hatalma mutatkozik meg 
a csodákban, amely az ember 
üdvösségét szolgálja. Bibliai értelemben 
a betegség a gonosznak, a sátánnak a 
hatalmát jelenti az ember felett. A 
betegség annak a jele, hogy valami 
elromlott az Isten által jónak teremtett 
ember testében vagy lelkében, s ez a 
gonosz lélek műve. Jézus azért jött el a 
világba, hogy kiszabadítson minket a 
gonosz hatalmából. Erre azért képes, 
mert az ő isteni hatalma nagyobb, mint 
a gonosz ereje. Krisztus felszabadít 
minket, hogy bátran Atyánknak merjük 
szólítani Istent, felemeljük hozzá 
lelkünket, hiszen ő is ilyen félelem 
nélküli kapcsolatot szeretne velünk 
kialakítani és fenntartani. A csodás 
gyógyítások Isten közbeavatkozásai és 
jelei.    
© Horváth István Sándor 
http://www.evangelium365.hu/ 

„Az Isten szeretőknek minden a javukra szolgál.”  Don Bosco 
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Évközi 5. vasárnap, Emiliáni Jeromos szerzetes (liturgikus szín: zöld) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

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. 

II. 9-én, hétfőn,  
Apollónia vt, sz., Erik 

 

Imaóra a szentmise után. 

II. 10-én, kedden, 

Skolasztika sz., Elvira 

Domonkos t. (16:00): Lurdesi Szűzanya tiszteletére én.m. 

Mária Neve t.: (17:00): Varga Illésért én m. 

 

II. 11-én, szerdán,  

Szűzanya lourdes-i jelenése 

Domonkos t. (16:00): Sípos Róbertért én.m. 

Mária Neve t.: (17:00): Lurdesi Szűzanya tiszteletére én.m. 

II. 12-én, csütörtökön,  

Lívia, Eulália sz., Lídia 

Mária Neve t.: (17:00): Hegedűs Rozáliáért cs.m.  

A szentmise után szentségimádás. 

II. 13-án, pénteken,  

Linda, Relinda szerz., Ella 

Mária Neve t.: (17:00): Sarnyai Györgyért évf. én.m.  

 

II. 14-én, szombaton,  

Bálint vt. pk, Valentin 

Mária Neve t.: (17:00): Putyora Mihályért én.m. 

 

II. 15-én,  
Évközi 6. vasárnap 

Györgyi vt., Georgina sz. 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t.: 

17:00 – esti szentmise 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ingyenes heti kiadvány, Kiadja: Római Katolikus plébánia Muzslya, SRB-23206 Muzslya,  
Magyar kommün u 56, tel.: 023/528442, e-mail: gabona.f@gmail.com 

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

Ezután mindjárt kiment a zsinagógából, 
és elmentek Simon és András házába 
Jakabbal és Jánossal együtt. Simon 
anyósa lázasan feküdt. Mindjárt szóltak 
is neki miatta. Odament hozzá, és 
felsegítette a kezénél fogva. Erre rögtön 
elhagyta a láz, és felszolgált nekik. 
Amikor beesteledett és a nap lement, 
odavitték hozzá az összes beteget és a 
megszállottakat: az egész város 
odagyűlt az ajtóhoz. Meggyógyított sok 
beteget, a különféle bajokban 
sínylődőket, és sok ördögöt űzött ki, de 
nem hagyta őket szóhoz jutni, mert 
azok ismerték őt. Másnap korán 
hajnalban fölkelt, eltávozott, és egy 
elhagyatott helyre ment, hogy ott 
imádkozzék. Simon, és akik vele voltak, 
utána mentek. Amikor megtalálták, azt 
mondták neki: ,,Mindenki téged 
keres.’’ Azt felelte: ,,Menjünk máshova, 
a szomszédos helységekbe, hogy ott is 
prédikáljak, mert azért jöttem.’’ És 
bejárta egész Galileát, tanított a 
zsinagógáikban, és ördögöket űzött.  
Mk 1,29-39 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  
Apollónia, Erik, Skolasztika, Elvira, Lívia, Eulália, Lídia, Linda, Relinda, Ella, 

Bálint, Valentin.                        Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Jób 7,1-4.6-7; Zsolt 146; Szentlecke.: 1Kor 9,16-19.22-23; Evangélium.: Mk 1,29-39 
 

Elhunytak a múlt héten: Szőnyi Gizella, Csordás Piros, Horváth István és 

Parigrósz Erzsébet.      Imádkozzunk, elhunyt testvéreinkért! 
 

XI. PIUSZ PÁPA 1929. június 2-án boldoggá, 
majd 1934. április 1-jén pedig SZENTTÉ 
avatja. 
http://www.szaleziak.hu/don-bosco-elete 

 
Szentségek felvételére készülők 

Szombaton a mise után van a felnőttek 

(16 évtől idősebbek) szentségekre való 

felkészítése. Jelentkezzenek azok, akik 

még nem áldoztak, nem voltak 

bérmálkozók vagy nincsenek 

megkeresztelve. Itt kérjük a szülők és 

nagyszülők segítségét, hogy szóljanak 

nekik, és buzdítsák őket. 

mailto:gabona.f@gmail.com

