
„Jézus, Mária, helyezzétek az én 
szívemet a tiétek közé, hogy lángra 

lobbanjon.” Don Bosco 
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Évközi 4. vasárnap, Gyertyaszentelő Boldogasszony 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

II. 2-án,  

Évközi 4.  vasárnap 

Gyertyaszentelő 

Boldogasszony 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 –szentmise a Domonkos templomban 

17:00 – esti szentmise: KÖNYÖRGŐ SZENTMISE A 

CSALÁD EGÉSZSÉGÉÉRT ÉS SZERETETÉRT 

II. 3-án, hétfőn,  Balázs vt. pk., Oszkár pk. 

Balázsolás – torokáldás az esti szentmisén. 

II. 4-én, kedden,  Veronika assz., Ráhel 

II. 5-én, szerdán,  Ágota vt. sz.,Etelka 

II. 6-án, csütörtökön, Miki Pál vt. és tsai, Dóra 

II. 7-én, pénteken, A 

HÓNAP ELSŐ PÉNTEKE 
JÉZUS SZENT SZÍVE TISZTELETÉRE én.m. 

Richárd családapa, Tódor 

II. 8-án, szombaton, NAGY MÁTYÁSÉRT én.m. 

Emiliáni Jeromos szerzetes 

II. 9-én,  

Évközi 5.  vasárnap 

Apollónia vt. sz., Erik 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos templomban 

17:00 – esti szentmise 
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Mikor pedig elteltek a tisztulás napjai, 
Mózes törvénye szerint felvitték őt 
Jeruzsálembe, hogy bemutassák az 
Úrnak, amint az Úr törvényében írva 
van: ,,Minden elsőszülött fiúgyermek 
az Úrnak legyen szentelve'' [Kiv 
13,2.12], és hogy áldozatot 
mutassanak be, amint az Úr törvénye 
mondja: ,,Egy pár gerlicét vagy két 
galambfiókát'' [Lev 12,8]. Élt pedig 
Jeruzsálemben egy ember, Simeon 
volt a neve, igaz és istenfélő férfiú, aki 
várta Izrael vigasztalását, és a 
Szentlélek volt benne. A Szentlélek 
kijelentette neki, hogy halált nem lát, 
amíg meg nem látja az Úr Felkentjét. 
Ekkor a Lélek ösztönzésére a 
templomba ment. Amikor szülei 
bevitték a gyermek Jézust, hogy a 
törvény szokása szerint cselekedjenek 
vele, karjaiba vette őt, és Istent 
magasztalva így szólt: ,,Most bocsátod 
el, Uram, szolgádat a te igéd szerint 
békességben, mert látták szemeim a 
te megváltásod [Iz 40,5], melyet 
minden nép színe előtt készítettél [Iz 
52,10], világosságul a pogányok 
megvilágosítására [Iz 42,6; 49,6] és 
dicsőségére népednek, Izraelnek'' [Iz 
46,13]. Apja és anyja csodálkoztak 
mindazon, amit róla mondtak. 
Simeon megáldotta őket, anyjának, 
Máriának pedig ezt mondta: 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Balázs, Oszkár, Veronika, Ráhel, Ágota, Etelka, Pál, Dóra, Richárd,  

Tódor,  Jeromos,  Apollónia, Erik. 

Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Mal 3,1-4; Zsoltár: 23; Szentlecke: Zsid 2,14-18; Evangélium: Lk 2, 22-40 
1- 

,,Íme, sokak romlására és feltámadására 
lesz ő Izraelben; jel lesz, melynek ellene 
mondanak; és a te lelkedet tőr járja át -- 
hogy nyilvánosságra jussanak sok szív 
gondolatai.'' Volt egy Anna nevű 
prófétaasszony is, Fánuel leánya, Áser 
törzséből. Nagyon előre haladt már 
napjaiban, miután férjével hét 
esztendeig élt szüzessége után; 
nyolcvannégy éves özvegy volt, és nem 
vált meg a templomtól, böjtöléssel és 
imádsággal szolgált ott éjjel és nappal. 
Ő is odajött ugyanabban az órában, 
dicsérte az Urat, és beszélt róla 
mindazoknak, akik várták Izrael 
megváltását. Miután mindent 
elvégeztek az Úr törvénye szerint, 
visszatértek Galileába, az ő városukba, 
Názáretbe. A gyermek pedig 
növekedett és erősödött, telve 
bölcsességgel, és az Isten kegyelme volt 
vele. (Lk 2,22-40) 

Szent Balázs orvos volt, aki  a betegek 
testi, lelki gyógyulásával szívvel – 
lélekkel törődött. Nevéhez hű maradt, 
hiszen a Balázs (Blasius) név királyt 
jelent, s ő valóban királyi módon fordult 
az emberekhez, az irgalmasság testi és 
lelki cselekedeteinek gyakorlásában élt, 
igaz keresztény volt. Hozzá fordultak 
segítségért idős betegekkel, gyerekkel, 
vándorokkal, nincstelennek, és 
mindenkin segített válogatás nélkül. De 
nem csupán testi betegségben kérték 
segítségét, hanem a lélek orvosaként is 
fordultak hozzá.  
Az erdei békességnek azonban véget 
vetettek a katonák. Behurcolták Szent 
Balázst Sebaste városába. A nép az utcán 
állva úgy fogadta, mint a királyt szokás. 

Menet közben betegeket vittek hozzá, 
kiknek homlokára keresztet rajzolt, s 
gyógyultan álltak föl. Az emberek 
kegyelmet kértek a püspöknek, de 
börtönre ítélték. A cellában sokan voltak, 
köztük egy kisfiú is, akinek halszálka 
akadt a torkán. Már majdnem 
megfulladt, amikor a püspök odalépett 
hozzá, és megmentette a fiút. A csodákat 
tévő Balász püspököt halálra ítélték. 
http://www.szolgalohittan.hu/+KONYVTAR/Lelkise
g-Irasok/LG-Szentek.htm#Szent Balázs ünnepe 
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