
 

 
 

        A Szűz Mária Szent Neve templom és plébánia értesítője 

         2018. szeptember 16-án, XIII. évfolyam, 37. szám (496) 

Évközi 24. vasárnap, Kornél pp. és Ciprián pk vtk. Liturgikus szín: zöld. B év. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 –  

IX. 17-én, hétfőn,  
Bellarmin Róbert pk egyht. 

Savio t. (17:00):  

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

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

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t. (18:30):  
IX. 19-én, szerdán,  
Januáriusz vt.pk, Szabolcs 

Savio t. (17:00): a hívekért 

Mária Neve t.(18:30): 

IX. 20-án, csütörtökön,  

Koreai vtk, Friderika 

Savio t. (17:00):  

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

IX. 21-én, pénteken,  
Máté ap és ev, Jónás  

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.(18:30): Tóth Boros Pálért, énm. 

IX. 22-én, szombaton,  
Móric vt, Villanovai Tamás 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.(18:30): Rácz Margitért, énm.         
                                                          szentmise előtt imaóra 

IX. 23-án,   
Évközi 25. vasárnap, 
Linusz pp, Petr. Pio atya 

 

08:30 – a hívekért  

10:00 – gyerekek, ifjúság, családok miséje 

11:00 –  

18:30 –  
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                   Abban az időben Jézus 

elment tanítványaival Fülöp 

Cezáreájának vidékére. Útközben 

megkérdezte tanítványait: „Kinek 

tartanak engem az emberek?” Azok így 

válaszoltak: „Némelyek Keresztelő 

Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások 

valamelyik prófétának.” Erre 

megkérdezte tőlük: „Hát ti mit 

mondotok, ki vagyok?” Péter válaszolt: 

„Te vagy a Messiás!” Ekkor Jézus a 

lelkükre kötötte, hogy ne szóljanak 

erről senkinek. Ezután arra kezdte 

tanítani őket, hogy az Emberfiának 

sokat kell szenvednie, a vének, a 

főpapok és az írástudók elvetik, 

megölik, de harmadnapra feltámad. Ezt 

egészen nyíltan megmondta. 
Erre Péter félrevonta és szemrehányást 

tett neki. De ő hátrafordult, ránézett 

tanítványaira, és így korholta Pétert: 

„Távozz tőlem, sátán, mert nem Isten 

szándéka szerint gondolkodsz, hanem 

emberi módon.” Majd összehívta a 

népet és tanítványait, s így szólt 

hozzájuk: „Ha valaki követni akar, 

tagadja meg magát, vegye fel 

keresztjét, és kövessen. Mert aki meg 

akarja menteni életét, elveszíti azt, de 

aki elveszíti életét értem és az 

evangéliumért, megmenti azt. 
Mk 8,27-35 

„Tanulás, munka és imádság: ez őrzi meg a fiatalokat 
jónak.” Don Bosco 

A következő két héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Róbert, József, Diána, Januáriusz, Szabolcs, Friderika, Máté, Jónás, 

Móric, Tamás, Linusz, Pio.              Isten éltessen benneteket! 

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. 
 

https://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20180916 

- „Mivel a kevésben hű voltál, sokat bízok rád.” „Aki a kicsiben hű, az 

hű a nagyban is, aki a kicsiben hűtlen, az hűtlen a nagyban is.” 
Az iskolaév kezdetével feladatokat kaptok, talentumokat bíznak rátok. Mi, 

atyák, tanárok még komolyabb feladatokat kapunk és még komolyabban el kell 

számolnunk a talentumokkal. 

Lesznek tanulmányi számonkérések: Ott lesz a kísértés, hogy ezt most éppen itt 

ne vegyem komolyan!  

Lesznek alapvető emberi követelmények: szeretni a másikat, elfogadni, segíteni 

neki, legyűrve az önzésünket.  

Lesznek vallási jellegű számonkérések is: részvétel a szentmisén, 

istentiszteleteken, áhítatokon, imádság, szentségekre felkészülés stb.  

Igyekezzünk hűségesek, szorgalmasak lenni az előttünk álló tanév kisebb-

nagyobb, sokszor egészen hétköznapi feladataiban. Mindez azt a nagy egészet 

formálja, ami nem más, mint a mi saját kibontakozó életünk, egyéniségünk! 
http://www.halasplebania.hu/predikacio.php?id=258 
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