
„Szeretném lelketekre kötni, 
kerüljétek a társalgásban a 

savanyú és sértő beszédet: jó 
testvérek módjára viseljétek el 

egymást.” Don Bosco 
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Évközi 7. vasárnap,  Polikárp vt. pk, Alfréd 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

II. 23-án,  

Évközi 7.  vasárnap 

Polikárp vt. pk, Alfréd 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 –szentmise a Domonkos t.: JUHÁSZ ANDRÁSÉRT 

ÉS ERZSÉBETÉRT évf. én. m. 

17:00 – esti szentmise: A JÓ HALÁL KEGYELMÉÉRT 

II. 24-én, hétfőn,  

 

Mátyás apostol, Edömér kir. 

A szentmise után RÓZSAFŰZÉR. 

II. 25-én, kedden,  Az AĆIN CSALÁD ÖSSZES ELHUNYT TAGJAIÉRT cs.m. 

Géza vt., Victorinus, Tarcal 

II. 26-án, szerdán,  BUDAI ÁGNESÉRT cs.m. 

Győző rem., Edina, Sándor 

II. 27-én, csütörtökön, ORBÁN DOMONKOSÉRT én.m. 

Vigasztalan Gábor szerz. 

II. 28-án, pénteken,  LÁSZLÓ PÉTERÉRT én.m. 

Elemér pk., Teofil, Oszvald 

III. 1-én, szombaton, SZŰZ MÁRIA SZENT SZÍVE TISZTELETÉRE AZ ÉLŐ ÉS 

ELHUNYT RFT én.m. 

Leontína vt. sz., Lea, Albin 

III. 2-án, TITOK VÁLTÁS 

Évközi 8.  vasárnap 

Henrietta sz., Kada 

szerz. pk. 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 –szentmise a Domonkos t 

17:00 – esti szentmise: SÁNDOR ROZÁLIÁÉRT évf. én. m.  
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Hallottátok, hogy azt mondták: 
,,Szemet szemért, és fogat fogért'' 
[Kiv 21,24]. Én viszont azt mondom 
nektek: ne szálljatok szembe a 
gonosszal, hanem aki megüt téged a 
jobb arcodon, fordítsd oda neki a 
másikat is. És aki pereskedni akar 
veled és el akarja venni a köpenyedet, 
engedd át neki a ruhádat is; s ha 
valaki kényszerít téged egy 
mérföldnyire, menj el vele kettőre. 
Aki kér tőled, annak adj, és attól, aki 
kölcsön akar kérni tőled, el ne fordulj. 
Hallottátok, hogy azt mondták: 
,,Szeresd felebarátodat [Lev 19,18] és 
gyűlöld ellenségedet.'' Én viszont azt 
mondom nektek: Szeressétek 
ellenségeiteket, és imádkozzatok 
üldözőitekért, hogy fiai legyetek 
mennyei Atyátoknak, mert ő fölkelti 
napját a gonoszokra és a jókra, s esőt 
ad igazaknak és gazembereknek. Ha 
ugyanis csak azokat szeretitek, akik 
titeket szeretnek, mi lesz a 
jutalmatok? Nemde a vámosok is 
ugyanezt teszik? És ha csak a 
testvéreiteket köszöntitek, mi 
rendkívülit tesztek? Nemde a 
pogányok is ugyanezt teszik? Ti tehát 
legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti 
mennyei Atyátok tökéletes.   
(Mt 5,38-48) 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Mátyás, Edömér, Géza, Victorinus, Tarcal, Győző, Edina, Sándor, 

Gábor, Elemér, Teofil, Oszvald, Leontína, Lea, Albin, Henrietta, Kada. 

Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Lev 19,1-2.17-18; Zsoltár: 102; Szentlecke: 1Kor 3,16-23; Evangélium: Mt 5,38-48 
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„Nem az szereti felebarátját, aki 

annak bűneit elhallgatja; aki elnézi, 

hogy különféle gonoszságokat 

vigyen véghez; aki nem jelenti fel 

kihágásait, nem bünteti azokat. 

Nemcsak hogy szeretettel nem 

viseltetik az ilyen felebarátja iránt, 

de határozottan gyűlöli őt. Igenis, 

gyűlöli; mert el engedi merülni a 

bűnök fertőjében; engedi 

meggyökeresedni a gonoszságot 

szívében; engedi őt eltávozni 

Istentől, engedi annak megvetni 

szent kegyelmét, engedi a pokol 

tüzébe hullani.” (részlet: Lepsényi 

Miklós, ferences áldozópap, pozsonyi 

hitszónok prédikációja 1888-ból.) 
http://www.katolikus-honlap.hu/0707/12punkosd.htm 

A rózsafüzér õsi formáját a szerzetesek és remeték már az 

elsõ idõktõl kezdve használták, de elterjesztéséért különösen 

a ciszterciek és a domonkosok tettek sokat Mária tiszteletük 

által. Elnevezése egy 15. századi legendából származik, 

mely szerint egy Máriát igen tisztelõ léleknek az volt a 

szokása, hogy rózsából koszorút kötött és ezzel díszítette a 

Szûzanya szobrát. Egy napon látomásában azt a 

figyelmeztetést kapta, hogy van más "rózsakoszorú" is, 

amelynek jobban örül a Szûzanya: 50 Üdvözlégy 

elmondása, mert az imádság rózsává lesz az Istenanya 

kezében, aki ezekbõl a legszebb rózsakoszorút fonja 

magának. Innen a rózsafüzér elnevezés. Mi magyarok a 

rózsafüzért legtöbbször szentolvasónak mondjuk, mely az 

Üdvözlégyek számlálására "olvasására" utal. 
(http://www.plebaniaszekszard.hu/indexhu.php?p=rozsafuzer&d=kozosseg

ek) 

Az 

EGYHÁZTANÁCS 
ÜLÉSE 

2014. február 23-án 
délután 3 órakor lesz 

a hittanteremben. 
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