
A szenvedést, a keresztet: lehet 
szeretni?... Első pillantásra azt mondja 
bennem a lélek: nem lehet szeretni. 
Ami keserű, arra nem mondjuk, hogy 
édes. Semmi meg nem változtatja az 
emberi természetet és a szájíznek az 
érzékenységét: ami fáj, arra nem 
tudom mondani, hogy nem fáj, és nem 
öröm a fájdalom! De lehet szeretni a 
keserűt is talán, hogyha egy édes kéz 
nyújtja; ha az édesanyám keze nyújtja 
az orvosságot, akkor talán még 
valahogy jónak érzem; de ha nem 
érzem is jónak, mégis szívesen 
fogadom el, azért aki nyújtja. 
Egyetlenegy módon lehet fölébe 
kerekednünk a szenvedésnek, egy 
módon lehet szeretni a szenvedést, 
nincsen megoldás más semmi földi 
problémára: csak a szeretet segít! 
Szeretni lehet a szenvedést az okáért, 
szeretni lehet a céljáért, azért, amiért 
van; vagy legalább örömmel vállalni. 
Miért lehet szeretni? Szeretni a kézért, 
amely nyújtja: szerető kéz nyújtja, 
Atyám keze nyújtja! Tudom, hogy az 
méri rám a szenvedést, aki engem a 
legjobban szeret, jobban mint én 
magamat. 
 

http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/2015
0913 
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Évközi 24. vasárnap, Aranyszájú János egyht.. Liturgikus szín: fehér. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IX. 13-án,  

Évközi 24. vasárnap 

Aranyszájú János egyht. 

08:30 – szentmise a hívekért 

10:00 – Püspöki szentmise – templombúcsú 

17.00 – Savio templ. 

18:30 – esti szentmise 

IX. 14-én, hétfőn,  
Szt. Kereszt felmagasztalása 

mise után imaóra 

Domonkos t. (17:00): 

Mária Neve t.: (18:30): Szűzanya tiszteletére papi és 

szerzetesi hivatásokért cs. m. 
IX. 15-én, kedden,  
Fájdalmas Szűzanya, Enikő 

Domonkos t. (17:00) 

Mária Neve t.: (18:30):                     mise után Bibliaóra 
IX. 16-án, szerdán,  
Kornél pp. és Ciprián pk vtk 

Domonkos t. (17:00):                          a mise elmarad 

Mária Neve t.: (18:30):  

IX. 17-én, csütörtökön,  

Bellarmin Róbert pk. egyht. 

Domonkos t. (17:00):  

Mária Neve t.: (18:30):             mise után szentségimádás 

IX. 18-án, pénteken,  
Kupert. József szerz., Diána  

Domonkos t. (17:00):  
Mária Neve t.: (18:30):  

IX. 19-én, szombaton,  
Januáriusz vt. pk., Szabolcs 

Domonkos t. (16:30):  
Mária Neve t.: (18:30):  

IX. 20-án,  
Évközi 25. vasárnap 

Koreai vértanúk, Friderika 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

17.00 – Savio templ. 

18:30 – esti szentmise: Kéri Viktóriáért én m. 
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A kiadásért felel: Golob Feliks SDB, szerkesztő: Gabona Ferenc. 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: János, Enikő,  

Kornél, Ciprián, Róbert, József, Diána, Januáriusz, Szabolcs, Friderika. 

                                        Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Iz 50,5-9a; Zsoltár: Zs 114; Szentlecke: Jak 2,14-18; Evangélium: Mk 8,27-35 
 

Jézus ezután elment tanítványaival 

Fülöp Cézáreájának falvaiba. Az úton 

megkérdezte tanítványait: ,,Kinek 

tartanak engem az emberek?’’ Ők azt 

felelték neki: ,,Keresztelő Jánosnak, 

mások Illésnek, mások pedig egynek a 

próféták közül.’’ Erre megkérdezte 

őket: ,,És ti kinek tartotok engem?’’ 

Péter felelt neki: ,,Te vagy a 

Krisztus.’’ Ő ekkor a lelkükre kötötte, 

hogy ezt senkinek se mondják el róla. 

Ezután elkezdte őket tanítani arra, 

hogy az Emberfiának sokat kell 

szenvednie. El kell, hogy vessék a 

vének, a főpapok és az írástudók, meg 

kell, hogy öljék, és három nap múlva 

föl kell támadnia. Egész nyíltan 

mondta el nekik ezt a dolgot. Ekkor 

Péter félrehívta őt és kezdte 

lebeszélni. De ő megfordult, a 

tanítványaira tekintett, és megdorgálta 

Pétert ezekkel a szavakkal: ,,Távozz 

előlem, Sátán! Mert nem az Isten 

dolgaival törődsz, hanem az 

emberekével.’’ Azután magához hívta 

a tömeget a tanítványaival együtt, és 

azt mondta nekik: ,,Aki utánam akar 

jönni, tagadja meg önmagát, vegye föl 

keresztjét és kövessen engem. Mert 

aki meg akarja menteni életét, 

elveszíti azt, aki pedig elveszíti életét 

énértem és az evangéliumért, 

megmenti azt. Mk 8,27-35 

 „Az élet tövisei az örökkévalóság virágai.” Don Bosco 

Jövő vasárnap 10:00 h 

TANÉVNYITÓ SZENTMISE lesz.  
Jöjj el Szentlélek a tanév kezdetén!  

 

Gyerekek hozzatok magatokkal  
iskolatáskát.  
 

Meghívjuk a szülőket, a  
tanárokat és a tanítókat is.  
Jöjjetek, hogy együtt imád- 
kozzunk az iskolaév kezdetén! 
 

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! 

Elhunytak a múlt héten: Masa 
Rozália, Kenderesi Piroska, 
Tápai Milka; Imádkozzunk 
elhunyt testvéreink lelke 

üdvéért!  

Jövő vasárnap 8:30 h hálaadószent-mise lesz 
az ezüstlakodalmasok számára, a 25-ig 
házassági évfordulót ünneplő házaspárok 
részére. Szombaton 16-kor megbeszélés lesz 
és egyben alkalom a gyónásra. 
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