
 

 
 

        A Szűz Mária Szent Neve templom és plébánia értesítője 

         2018. október 21-én, XIII. évfolyam, 42. szám (501) 

Évközi 29. vasárnap, IV.Károly magyar kir, Orsolya. Liturgikus szín: zöld. B év. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

X. 21-én,   
Évközi 29. vasárnap, 
IV.Károly magyar kir, 

Orsolya 

08:30 – a hívekért  

10:00 – gyerekek, ifjúság, családok miséje 

11:00 –  

18:30 –  

X. 22-én, hétfőn,  
II.János Pál pp, Mária 

Szalóme 

Savio t. (17:00):  

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

és szerzetesi  hivatásokért, csm.       szentmise után imaóra                  

X. 23-án, kedden,  
Kapisztrán János p, Jozefina 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t. (18:30): Az 1956 forradalom áldozataiért, 

énm. 

X. 24-én, szerdán,  
Claret Antal pk, Gilbert rendal. 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.(18:30): 

X. 25-én, csütörtökön,  
Pécsi Mór pk, Krizanta 

Savio t. (17:00):  

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

X. 26-án, pénteken,  
Dömötör vt, Amanda  

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.(18:30):  

X. 27-én, szombaton,  
Szabina vt, Antonietta 

Savio t. (17:00):  

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

X. 28-án,   
Évközi 30. vasárnap, 
Simon és Júdás Tádé 

apostolok 

08:30 – a hívekért  

10:00 – gyerekek, ifjúság, családok miséje 

11:00 –  

18:30 –  
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                   Abban az időben: 

Zebedeus fiai, Jakab és János 

odamentek Jézushoz, és ezt mondták: 

„Mester, szeretnénk, ha megtennéd 

nekünk, amit kérünk.” Ő megkérdezte: 

„Mit kívántok, mit tegyek nektek?” Ezt 

felelték: „Add meg nekünk, hogy 

egyikünk a jobbodon, másikunk a bal 

oldaladon üljön a te dicsőségedben.” 

Jézus így válaszolt: „Nem tudjátok, mit 

kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, 

amelyből én iszom, vagy meg tudtok-e 

keresztelkedni a keresztséggel, 

amellyel én megkeresztelkedem?” Azt 

felelték: „Meg tudjuk tenni!” Jézus így 

folytatta: „A kehelyből, amelyből én 

iszom, ti is inni fogtok, s a 

keresztséggel, amellyel 

megkeresztelkedem, ti is 

megkeresztelkedtek. De hogy a jobb és 

bal oldalamon ki üljön, azt nem én 

döntöm el. Az a hely azokat illeti, 

akiknek készült.” Amikor a többi tíz 

ezt hallotta, megnehezteltek Jakabra és 

Jánosra.                         Mk 10,35-45 

„Tagadjátok meg  
magatokat, elviselvén  
társaitok néhány  
hibáját.”             Don Bosco 

A következő két héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: János, 

Pál, Mária, Jozefina, Antal, Gilbert, Mór, Krizanta, Dömötör, Amanda,  

Szabina, Antonietta, Simon, Júdás, Tádé.      Isten éltessen benneteket! 

Milyen sokszor megtapasztaljuk, hogy az 

elérendő szép célokhoz milyen nehéz, 

küzdelmes út vezet. Nem kerülhetjük ki a 

küzdelmet, a szép célok eléréséhez 

szükséges erőfeszítést. Jézus megerősít, 

saját példájával bíztat, hogy kitartsunk az 

Ő útján. 

Harmadszor szólt Jézus a közeli 

szenvedésről. A szentírónak nem nehéz 

minket elgondolkoztatnia, de a 

tanítványok egyre kevésbé értik, mit is 

akar Jézus igazán. Jézus élesen korholja 

törtetésüket az "első helyért", és inkább 

arra hívja őket, járják Ővele szenvedése 

útját. A "pohár" szó itt ugyanazt jelenti, 

amit a "keresztség" -- a kínszenvedést, 

amit mindnyájunk bűnéért, mindannyiunk 

helyett át fog élni. Útját maga úgy 

magyarázza, mint az Isten alázatos 

szolgálatát, amelyben életét váltságdíjul 

adja sokakért 

Szentségre várva 

A két fő szentség: a keresztség és az 

Oltáriszentség Krisztus keresztjében 

gyökerezik, és Tőle kapja értelmét, erejét. 

Aki kész végigjárni Ővele az utat, aki kész 

szolgálni, és ha kell, életét adni, az bejut 

Isten országába és részesül Krisztus 

megdicsőülésében. 
https://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20181021 

II. János Pál volt a 264. az egyházfők sorában, 455 

év óta az első nem olasz pápa, az első szláv pápa. 

Közel 27 éves pontifikátusa az egyik leghosszabb a 

történelemben. 

Az Egyházat imádsággal és gondoskodással 

vezette, minden megjelenését a derű és a remény 

hatotta át. Péteri szolgálatát fáradhatatlan missziós 

lelkülettel végezte: 104 apostoli utazást tett 

Olaszországon kívül, Olaszországon belül pedig 

146-ot. Róma püspökeként az örök város szinte 

összes plébániáját meglátogatta. Kétszer látogatott 

Magyarországra: 1991. augusztus 16. és 20. között, 

valamint 1996. szeptember 6–7-én.  
Forrás:Vatican.va,Új Ember, Magyar Kurír 

Elhunytak a múlt héten: 

Kovács József-1944, 

Gyólai Valéria-1960.  

Imádkozzunk elhunyt 

testvéreinkért! 
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