
„Minél jobban hiányzik az emberi támogatás, annál nagyobb az Istené.” Don Bosco 

Az és kötőszó Jézus mondatában 
mellérendelő szerkezetbe kapcsolja a 
császárt és az Istent, mégsem helyezi 
egy szintre őket. Máshol - épp 
Máténál, a hegyi beszédben - olvassuk 
Jézusnak egy emlékezetes 
kijelentését: "Senki két Úrnak nem 
szolgálhat. Mert vagy gyűlöli az 
egyiket, és a másikat szereti, vagy 
tiszteli az egyiket, a másikat pedig 
szereti" (Mt 6,24). Nem arról van tehát 
szó, hogy gazdasági, világi ügyeinkben 
kisebbik urunk, a császár adófizetői 
vagyunk, belső, vallási életünk Ura 
pedig az Isten. Egészen Istené 
vagyunk, mégis szabad adót fizetnünk 
a császárnak, mert nem Istentől 
vesszük el, amivel neki adózunk. Isten 
nem vetélytársa a császárnak. 
Szabaddá tesz minket arra, hogy jó 
állampolgárként megfizessük az adót, 
de arra tanít, hogy minden ügyünket 
annak az alapvető, teljes odaadásnak 
égboltja alatt rendezzük el, amellyel 
neki - Teremtő Atyánknak - tartozunk. 
 

Jelenits István 

 
http://ujember.katolikus.hu/Archivum/20
05.10.16/0201.html 
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X. 19-án,  

Évközi 29. vasárnap 
Keresztes Pál áldp., Frida 

MISSZIÓS VASÁRNAP 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise 

X. 20-án, hétfőn,  

A szentmise után imaóra a 

Békekirálynő tiszteletére. 

Medjugorjei Szűzanya tiszteletére, szerzetesi és papi 

hivatásokért cs.m.  

Vendel remete, Vitálisz 

X. 21-én, kedden, 

Mise után Bibliacsoport. 

Kenderesi Annáért, én.m. 

IV.Károly magy. kir., Orsolya 

X. 22-én, szerdán,  II.János Pál pápa, Mária Szalóme 

X. 23-án, csütörtökön,  
A szentmise után szentségimádás 

közösségünkért. 

Kapisztrán János p., Jozefina 

X. 24-én, pénteken,  Gólya Rozáliáért, én.m. 

Claret Antal pk., Gilbert rendal. 

X. 25-én, szombaton, Mári Józsefért én.m. 

Pécsi Mór pk, Krizanta 

X. 26-án,  

Évközi 30. vasárnap 
Dömötör vt., Amanda 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise: A jó halál kegyeméért, cs.m. 
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Ekkor a farizeusok elmentek és 
kitervelték, hogy hogyan csalják 
őt tőrbe szóval. Odaküldték 
hozzá tanítványaikat a Heródes-
pártiakkal és azt mondták neki: 
,,Mester! Tudjuk, hogy igaz vagy 
és az Isten útját igazságban 
tanítod, nem törődsz senkivel, 
mert nem nézed az emberek 
személyét. Mondd meg tehát 
nekünk, mit gondolsz: Szabad-e 
adót fizetni a császárnak, vagy 
nem?'' Jézus azonban felismerte 
gonoszságukat és így szólt: 
,,Miért kísértetek engem, ti 
képmutatók! Mutassátok meg 
nekem az adópénzt!'' Azok 
odahoztak neki egy dénárt. 
Ekkor megkérdezte tőlük: ,,Kié 
ez a kép és a felirat?'' Azt felelték 
neki: ,,A császáré.'' Erre azt 
mondta nekik: ,,Adjátok meg 
tehát a császárnak, ami a 
császáré, és az Istennek, ami az 
Istené.'' (Mt 22,15-21) 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Kálmán, Edvárd, Ede, Helén, Teréz, Margit, Hedvig, Ignác, Lukács, 

Jusztusz, Pál, Frida.                                Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Iz 45,1.4-6; Zsoltár: Zsolt 95; Szentlecke: 1Tessz 1,1-5b; Evangélium: Mt 22,15-21 
1- 

 

Előkészületek a MISSZIÓS NAPOKRA, 2015-ben: 
1.Don Bosco születésének 200.-ik évfordulóját ünnepeljük. 

2.A szalézi atyák 50 éve tevékenykednek Muzslyán. 
Imáinkba és a Szűzanya oltalmába foglaljuk lelki felkészülésünket! 

Elhunytak múlt héten: Csonka Eduárd, Vastag Sándor és Katarov 

József. Imádkozzunk elhunytaink lelke üdvéért! 

Don Bosco pedagógiájának bemutatása 
 

 Az álom, melyet Don Bosco 9 éves korában látott, 
meghatározta pedagógiai gondolkodását. Az 
álombeli férfi szava  -  nem veréssel, hanem 
szelídséggel  -, arra vezette, hogy a gyermekek 
nevelését nem erőszakkal kell végeznie, hanem 
szeretettel. A férfinak az a mondata pedig, hogy a 
bűn utálatosságára és az erényszépségére tanítsa 
a gyermekeket, arra a gondolatra juttatta, hogy a 
nevelés célja a lelkek meghódítása, azaz 

kereszténnyé tevése és ily módon erkölcsös életre 
nevelése.                                             Isó Dorottya 
http://www.kateteka.hu/2733-iso-dorottya-don-bosco-

modszerei-mai-hitoktatasban 
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