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Évközi 10. vasárnap, Diána sz., Margit, Gréta. Liturgikus szín: zöld. B év. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VI. 10-én,   
Évközi 10. vasárnap, 
Diána sz., Margit, Gréta 

08:30 – a hívekért                                                                    

10:00 – gyerekek, ifjúság, családok miséje 

11:00 – Fodor Béláért, énm. 
18:30 -  

VI. 11-én, hétfőn,  
Barnabás ap, Etelka 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.(18:30): A medjugorjei Szűzanya tiszt. a 

lelki hivatásokért, csm.             szentmise után imaóra                  

VI. 12-én, kedden,  
Szahaguni János szerz. 

Savio t. (17:00):  
Mária Neve t.(18:30): Juhász  Irénért, énm. 

VI. 13-án, szerdán,  
Páduai Antal szerz., Antónia 

Savio t. (17:00):  
Mária Neve t.: (18:30):  Ozvald Rozáliáért, énm.                 

VI. 14-én, csütörtökön,  
Elizeus pr, Hartvig, Herta 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t. (18:30):   szentmise után szentségimádás                  
VI. 15-én, pénteken,  
Jolán özv.bdg, Viola, Vitus  

Savio t. (17:00):  
Mária Neve t.(18:30): Jézus szt. Szíve tiszt., énm.  

VI. 16-án, szombaton,  
Jusztina vt, Tina, Ajtony 

Savio t. (17:00):  
Mária Neve t.(18:30):  Sándor Vilmáért, énm.   

                                                        szentmise előtt imaóra 

VI. 17-én,   
Évközi 11. vasárnap, 
Adolf pk, Szabolcs, Laura 

08:30 – a hívekért                                                                    

10:00 – gyerekek, ifjúság, családok miséje 

11:00 –  

18:30 - Oszlánszki Antalért  és Szekeres – Bacsó  

  Etelkáért (én.évfordulói szentmise) 
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                            Abban az időben: 

Jézus az ő tanítványaival elment 
haza. Ismét olyan nagy tömeg gyűlt 
össze, hogy még evésre sem maradt 
idejük. Amikor rokonai ezt 
meghallották, odamentek, hogy 
elvigyék őt. Az a hír járta ugyanis, 
hogy megzavarodott. 
Az írástudók pedig, akik 
Jeruzsálemből jöttek, azt mondták: 
„Belzebub szállta meg”, és: „A 
gonosz lelkek fejedelmének 
segítségével űzi ki az ördögöket.” 
Ám ő magához hívta őket, és 
példabeszédekben szólt hozzájuk: 
„Hogyan űzhetné ki a sátán a sátánt? 
Ha egy ország meghasonlik 
önmagával, az az ország nem 
maradhat fenn. Ha egy család 
meghasonlik önmagával, az a család 
nem maradhat fenn. Ha a sátán 
önmaga ellen támad és meghasonlik 
önmagával, akkor nem maradhat 
fenn, hanem elpusztul. Az erősnek 
házába nem törhet be senki, és nem 
ragadhatja el a holmiját, hacsak 
előbb meg nem kötözi az erőset; így 
viszont már kirabolhatja a házát. 

„Az igaz vallás nem a szavakban áll, tenni is kell 
valamit.” Don Bosco 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Barnabás, 

Etelka, János, Antal, Antónia, Elizeus, Hartvig, Herta, Jolán, Viola, Vitus,  

Jusztina, Tina, Ajtony, Adolf, Szabolcs, Laura. Isten éltessen benneteket! 

Elhunytak a múlt héten: Repek György és Váczi 

Rozália. Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért! 

 

•Szombaton, június 16-án 

ministránsok találkozója  

Muzslyán. 

•Június 24-én Alen újmisés 

Muzslyán 8.30, Écskán  

meg 11.00 megismétli 

újmiséjét. 
 

„Szeressétek, gyakoroljátok és tartsátok 

tiszteletben vallásunkat, amelyben 

neveltelek benneteket és megóvtalak a világ 

romlandóságától és cselvetésétől; a vallás, 

ami megvigasztal az élet nyomorában, 

megóv a halál szorongatásában is és 

megnyitja egy végtelen boldogság kapuit.”  
Don Bosco  

Bizony, mondom nektek, hogy az 
emberek fiainak minden bűnt 
megbocsátanak, és minden káromlást, 
bárhogyan is káromkodnak. De aki a 
Szentlelket káromolja, az soha nem nyer 
bocsánatot, azt örökös, bűn terheli.” 
(Azért mondta mindezt Jézus), mert azt 
terjesztették: „Megszállta a tisztátalan 
lélek.” 
Közben anyja és testvérei is odaértek. 
Megálltak kint, üzentek érte és hívatták. 
Körülötte tömeg ült. Azt mondták neki: 
„Anyád és testvéreid keresnek téged 
odakint.” 
Ő így válaszolt: „Ki az én anyám és kik az 
én testvéreim?” Azután végighordozva 
tekintetét a körülötte ülőkön, ezt 
mondta: „Íme, ezek az én anyám és az 
én testvéreim! Mindaz, aki Isten 
akaratát cselekszi, az az én testvérem, 
nővérem és anyám!”              Mk 3,20-35 Nyári ORATÓRIUM, 

június 23. - július 1. 
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