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Évközi 23. vasárnap, Klavér Péter hittérítő. Liturgikus szín: zöld. B év. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IX. 9-én,   
Évközi 23. vasárnap, 
Klavér Péter hittérítő 

 

08:30 – a hívekért   

10:00 – Búcsúi ünnepi szentmise 

11:00 –  

18:30 –  

IX. 10-én, hétfőn,  
Tolentói Miklós szerzetes 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.(18:30):                      szentmise után imaóra                  

IX. 11-én, kedden,  
Helga rem, Jácint, Igor hitv 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t. (18:30):  
IX. 12-én, szerdán,  
Szűz Mária Neve, Irma 

Savio t. (17:00): a hívekért 

Mária Neve t.(18:30): 

IX. 13-án, csütörtökön,  

Aranyszájú János egyht. 

Savio t. (17:00):  

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

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

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.(18:30):  

IX. 15-én, szombaton,  
Fájdalmas Szűzanya, Enikő 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.(18:30):                      szentmise előtt imaóra 

IX. 16-án,   
Évközi 24. vasárnap, 
Kornél pp. és Ciprián pk vtk 

 

08:30 – a hívekért  (ezüstlakodalmasok) 

10:00 – Veni Sancte, táskaszentelési szentmise 

11:00 –  

18:30 –  
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                   Abban az időben: Jézus 

elhagyta Tirusz vidékét, és Szidonon 

át a Galileai-tóhoz ment a Tízváros 

határába. Itt eléje hoztak egy 

dadogva beszélő siketet, és kérték, 

tegye rá a kezét. (Jézus) félrevonta őt 

a tömegből, a fülébe dugta az ujját, 

majd megnyálazott ujjával 

megérintette a nyelvét. Föltekintett 

az égre, fohászkodott és így szólt: 

„Effata, azaz: Nyílj meg!” Azon 

nyomban megnyílt a füle, 

megoldódott a nyelve, és érthetően 

beszélt. Jézus megparancsolta nekik, 

hogy a dologról ne szóljanak 

senkinek. De minél jobban tiltotta, 

annál inkább hirdették. Szerfölött 

csodálkoztak, és hangoztatták: 

„Csupa jót tett: A siketeket hallókká 

teszi, a némákat pedig beszélőkké!” 

Mk 7,31-37 

„Gondozzátok különös szeretettel a betegeket, 
gyermekeket, az öregeket; kiérdemlik Isten áldását és 

az emberek jóságát.” Don Bosco 

A következő két héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Miklós, Helga, Jácint, Igor, Mária, Irma, János, Enikő, Kornél,  

Ciprián.                                      Isten éltessen benneteket! 

Jézus ismét a pogányok vidékén jár, 

gyógyít és tanít. Így praktikus módon 

bizonyítja, hogy üzenet a pogányoknak 

is szól. Ez Márk közössége számára is 

fontos adalék volt. Másrészt a 

gyógyításnak szimbolikus jellege is van, 

Jézust övéi nem hallgatják meg, tanítása 

süket fülekre talál. A pogányok viszont 

meggyógyulnak és a süketek és a némák 

megnyílnak és hirdetik messiási 

dicsőségét. 

A beteggel mindig együtt érzett Jézus, 

mi sem tagadhatjuk meg a segítő 

együttérzésünket tőlük. A világban csak 

akkor járunk nyitott szemmel, ha a beteg 

és a szenvedő embert is meglátjuk. 

Ekkor nyíltunk meg Isten felé. 
Dr Benyik György gondolatai 2003 

Évközi 23. vasárnap, „nyílj meg”. 

•Szeptember 14-én - búcsú Versecen. A busz 06.45 –

kor indul a templom elől.  

•Szeptember 15-én ORATÓRIUM, gyerekeknek 

gyónási lehetőség a tanév kezdetén!  

•Szeptember 16-án 8:30 ezüstlakodalmasok ünnepe! 

•„Veni Sancte” (táskaszentelési) szentmise szeptember 

16-án 10.00 órakor. 

•Szent Gellért ünnepe szeptember 24-én. 

Egyháztanácstagok Nagybecskereken  

találkoznak szeptember 22-én, szombaton, 10 órakor. 

•Zarándoklat Medjugorjeba, 2018.10. 26-28-ig, az 

útiköltség 3600 din, a szállás 10 E. Bejelentkezéskor 

leadni: Vezeték- és keresztnév (az útlevélből!), JMBG, 

útlevél illetve igazolvány szám, teljes lakcím. 

………………………………. 
Jöjj, Szentlélek, Úristen. Jöjj, és 

erősíts meg mindennapi 

feladatainkban. Jöjj, és vezess minket, 

hogy meglássuk, és megtegyük az 

Isten akaratát. Jöjj, és formálj 

bennünket. 

A Szentlélek segítségében bízva 

kezdjük el az új munkaévet. Jézus elé 

állunk, szavára akarunk figyelni, és 

vele akarjuk járni életutunkat. 
https://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20180909 
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