
„Minden rossz gyökere a bűn. 
A bűn a népeket 

boldogtalanná teszi.”  
Don Bosco 
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2014. szeptember 7-én, IX. évfolyam, 36. szám (287) 

Évközi 23. vasárnap,  Kassai vértanúk, Regina 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IX. 7-én,  

Évközi 23. vasárnap 
Kassai vértanúk, Regina 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise: Mezei Istvánért én.m. 

IX. 8-én, hétfőn,  

A szentmise után imaóra a 

Békekirálynő tiszteletére. 

A MEDJUGORJEI SZŰZANYA TISZTELETÉRE 

PAPI ÉS SZERZETESI HIVATÁSOKÉRT cs. m. 

Kisboldogasszony 

IX. 9-án, kedden,  Klavér Péter hittérítő 

IX. 10-én, szerdán,  BARANYI ROZÁLIAÉRT én.m. 

Tolentói Miklós szerzetes 

IX. 11-én, csütörtökön,  
A szentmise után szentségimádás 

közösségünkért. 

 

KENDERESI ANNÁÉRT én.m. 

Helga rem., Jácint, Igor hitv. 

IX. 12-én, pénteken,  PALÁSTI MARIÁÉRT én.m.  

Szűz Mária Neve, Irma 

IX. 13-án, szombaton, SZŰZ MÁRIA NEVENAPJA TISZTELETÉRE én.m.  
Aranyszájú János egyht. 

IX. 14-én,  

Évközi 24. vasárnap 
Szt. Kereszt felmagasztalása 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise: PÓSA ERZSÉBETÉRT cs. m. 
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Ha a testvéred vétkezik ellened, 
menj és figyelmeztesd őt 
négyszemközt. Ha hallgat rád, 
megnyerted testvéredet. Ha 
azonban nem hallgat rád, végy 
magad mellé még egy vagy két 
társat, mert minden dolgot két vagy 
három tanú szavával kell igazolni 
[MTörv 19,15]. Ha rájuk sem akar 
hallgatni, mondd meg az egyháznak. 
Ha pedig az egyházra sem akar 
hallgatni, legyen számodra olyan, 
mint a pogány és a vámszedő. 
Bizony, mondom nektek: mindaz, 
amit megköttök a földön, meg lesz 
kötve a mennyben is, és amit 
föloldotok a földön, föl lesz oldva a 
mennyben is. És bizony, mondom 
nektek: ha ketten egyetértenek 
közületek a földön bármely 
dologban, mindent, amit csak 
kérnek, megkapnak Atyámtól, aki 
a mennyben van. Mert ahol 
ketten vagy hárman 
összegyűlnek az én nevemben, 
ott vagyok közöttük.'' 
Mt 18,15-20 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Péter, Miklós, Helga, Jácint, Igor, Mária, Irma, János. 

                                                        Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Ez 33,7-9; Zsoltár: Zsolt 94; Szentlecke: Róm 13,8-10; Evangélium: Mt 18,15-20 
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Elsőpénteki nagykilencedet,  
vagyis kilenc egymást követő hónap első pénteki gyónás és áldozás. 

A Jézus Szíve tiszteletben magát az Istenembert, magát Jézust ünnepeljük, 
ebben az ünneplésben különösen nagy hangsúlyt kap Jézus szeretete, 
amelyet a szív jelképez. A szívben nemcsak Jézus emberi, hanem istenemberi 
szeretetének is jelképét látjuk, amely egyszerre tükrözi az Atya iránti és az 
emberek iránti szeretetét. A szív Jézus valóságos emberségének kifejezése is, 
melyet áldozatul adott értünk. A Jézus Szíve tisztelet megnyilvánulási formái 
lehetnek például az engesztelés, Krisztus követése, esetleg önmagunk 
felajánlása. Önmagunk fölajánlása azt jelenti, hogy minden fáradozásunkat, 
munkánkat, szenvedésünket Jézus Szíve iránti szeretetből tesszük, és ezért 
viseljük el türelemmel mindazokat a nehézségeket, amelyek életünkben 
adódnak. 

Jézus egy szót sem szól arról, hogy 
mit kell mondani az ellenünk vétőnek, 
csupán azt ajánlja, hogy 
figyelmeztessük az illetőt 
négyszemközt. Sokszor abba a hibába 
esünk, hogy a másik személyt 
kibeszéljük a háta mögött, hiszen 
mások is tapasztalják hibáját, 
másokat is zavar az ő gyengesége. És 
ettől ő szembenéz önmagával? 
Beismeri hibáját? Törekedni fog 
gyengesége kijavítására? Aligha. Jézus 
azt ajánlja, hogy négyszemközt 
beszéljünk vele, amelyből ő megérzi 
jó szándékunkat. A helyzetet azonban 
meg is fordíthatjuk. Ha azt 
tapasztaljuk, hogy „barátaink” és 
ismerőseink a hátunk mögött 
beszélnek rólunk, akkor ők biztosan 
nem értették meg Jézus testvéri 
figyelmeztetésre vonatkozó szavait. 
De ha valaki odajön hozzám, hogy 
négyszemközt figyelmeztessen 
valamilyen bűnömre, akkor ezt 
vegyem jó szándékú 
figyelmeztetésnek, ne sértődjek meg, 
hanem szívleljem meg a hallottakat! 
© Horváth István Sándor 
http://www.evangelium365.hu/ 

Isten MINDENKIT 
szeretettel hív és vár 
MINDEN vasárnap a 

szentmisére! 

LELKI MEGÚJULÁS A MUZSLYAI BÚCSÚRA 
csütörtökön, pénteken és szombaton az esti szentmiséken! 

mailto:gabona.f@gmail.com

