
,,Hallgassatok rám mindnyájan és 

értsétek meg: Semmi, ami kívülről 

megy be az emberbe, nem teheti őt 

tisztátalanná, hanem ami az emberből 

kijön, az szennyezi be az embert. Mert 

belülről, az emberek szívéből erednek 

a gonosz gondolatok, paráznaságok, 

lopások, gyilkosságok, 

házasságtörések, kapzsiság, gonoszság 

és csalárdság, kicsapongások, irigység, 

káromkodás, kevélység és esztelenség. 

Mindez a rossz belülről származik, és 

beszennyezi az embert.’’  
Mk 7,1-8.14-15.21-23 

Tanulékony lélekkel szeretnénk ma 

Jézusra figyelni. Szeretnénk 

elmélyedni törvényében, szeretnénk 

megérteni, hogy értünk vannak, 

útjelzők, segítők az Isten Országa felé 

vezető úton. 

Jézus az élet tisztaságát hozta el 

nekünk. A farizeusi tisztaság a betű 

szerinti törvényteljesítésben állt. Jézus 

a lelkiismereti tisztaságot hozta, és 

tanította, hogy csak belülről, a lélek 

mélyéről lehet az ember tiszta vagy 

beszennyezett. 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20150830 
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VIII. 30-án,  

Évközi 22. vasárnap 

Félix áldozópap, Rózsa, 

Letícia 

08:30 – szentmise a hívekért 

10:00 – családok, gyerekek és az ifjúság miséje 

11.00 – Savio templ. 

18:30 – esti szentmise: A jó halál kegyelméért cs. m. 

VIII. 31-én, hétfőn,  
Arisztid tudós, Bella, Erika 

mise után imaóra 

Domonkos t. (17:00): 

Mária Neve t.: (18:30): Pópity Ágnesért én. m. 

IX. 1-én, kedden,  
Egyed apát, Noémi csdanya 

Domonkos t. (17:00):  
Mária Neve t.: (18:30): Kovács Jánosért én. m. 

IX. 2-án, szerdán,  
Renáta, Renátusz vt. 

Domonkos t. (17:00):  
Mária Neve t.: (18:30): Fiser Csabáért, évf. én. m. 

IX. 3-án, csütörtökön,  

Nagy Gergely pp, egyhtan. 

mise után szentségimádás 

Domonkos t. (17:00):  

Mária Neve t.: (18:30): Segítő Szűzanya tiszteletére egy 

fiatal családért cs. m. 

IX. 4-én, pénteken,  
Palermói Rozália sz., Ida  

Domonkos t. (17:00):  
Mária Neve t.: (18:30): Jézus Szíve tiszteletére én. m. 

IX. 5-én, szombaton,  
Lőrinc pk, Kalkutai Teréz anya 

Domonkos t. (16:30): Bereczki Dénesért, én. m.  

Mária Neve t.: (18:30): Szeplőtelen Szűzanya Szíve 

tiszteletére én. m. élő és elhunyt RFT-ért 

IX. 6-án,  

Évközi 23. vasárnap 

Beáta vt.sz., Zakariás 

08:30 – szentmise a hívekért 

10:00 – családok, gyerekek és az ifjúság miséje 

11.00 – Savio templ. 

18:30 – esti szentmise: Kéri Viktóriáért cs. m. 
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Ekkor köréje gyülekeztek a 

farizeusok, és néhány írástudó, aki 

Jeruzsálemből jött. Ezek azt látva, 

hogy tanítványai közül egyesek 

közönséges, azaz mosdatlan kézzel 

esznek kenyeret, morgolódtak. Mert a 

farizeusok és általában a zsidók, 

hacsak kezüket gyakran nem mossák, 

nem esznek, követve a régiek 

hagyományait. Ha a piacról jönnek, 

nem esznek, amíg meg nem fürdenek; 

és sok egyéb dolog van, amit 

hagyományaik szerint meg kell 

tartaniuk: a poharak és korsók, a 

rézedények és ágyak mosását. 

Megkérdezték tehát őt a farizeusok és 

írástudók: ,,Miért nem élnek 

tanítványaid a régiek hagyománya 

szerint, miért esznek kenyeret 

közönséges kézzel?’’ Ő ezt felelte 

nekik: ,,Helyesen jövendölt rólatok 

Izajás, képmutatók, amint írva van: 

,,Ez a nép ajkával tisztel engem, de a 

szíve távol van tőlem. Pedig hiába 

tisztelnek, ha emberi tudományt és 

parancsokat tanítanak'' [Iz 29,13]. 

Mert Isten parancsát elhagyva az 

emberek hagyományait tartjátok, a 

korsók és poharak mosását, és sok 

egyéb ezekhez hasonló dolgot 

cselekedtek.’’ Ezután ismét magához 

hívta a tömeget, és azt mondta nekik:  

 „A tisztaság legbiztosabb őre Isten jelenlétének gondolata.”  Don Bosco 

Számunkra mindig legyen figyelmeztetés Jézus 

tanítása, amit ma hallottunk: "kívülről semmi 

sem kerülhet az emberbe, ami 

beszennyezhetné. Hanem ami belőle 

származik, az teszi az embert tisztátalanná. 

Mert belülről, az ember szívéből származik 

minden gonosz gondolat. Ez a sok rossz mint 

mind belülről származik és tisztátalanná teszi 

az embert." 

Sose ítélkezzetek hát akár jó, akár rossz 
értelemben másokról a felületes külsőségek 

láttán. Sose törekedjetek a külsőségekre a 

jócselekedetek alkalmával, "mert mennyei 

Atyátok, aki a rejtekben is lát, megfizet 

nektek". 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20150830 

Népmisszió Muzslyán 
2015. október 2-9. 
Don Bosco születésének 

200-ik éve, Muzslya 

telepítésének 125-ik éve 

és a szalézi atyák 50 éve 

végzik szolgálatukat 

Muzslyán! 

Imádkozzunk a 

népmisszió áldásáért! 

mailto:gabona.f@gmail.com

