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BEVEZETŐ ÉNEK Jóságodról elmélkedünk, Istenünk, templomod belsejében. Istenünk, miként már neved is, úgy fölséged is betölt minden földhatárt; jobbod telve
igazsággal. (Zsolt 47,10-11)
OLVASMÁNY Ezekiel próféta könyvéből (Ez 2,2-5)
Az Úr előre látja a nép hitetlenségét és a próféta visszautasítását, s ennek ellenére küldi
őt. Isten az embert szabad akaratú lénynek teremtette, ezért újra és újra válaszút elé állítja. A prófétai küldetés Krisztusban teljesedett be. Ő is megtapasztalta a visszautasítást, de
nem szűnt meg igazolni, hogy küldetése az Atya irgalmának jele.
Ezekiel így ír prófétai meghívásáról:
Az Úr megszólított engem, a Lélek eltöltött, lábaimra állított, és hallottam,
amint az Úr beszélt hozzám. Ezt mondta nekem: „Emberfia, elküldelek Izrael fiaihoz, a lázadókhoz, akik fellázadtak ellenem. Ők és atyáik lázadoztak ellenem mind a mai napig. Fiaik-

nak kemény a fejük és megátalkodott a
szívük.
Hozzájuk küldelek, hogy mondd meg
nekik: Ezt mondja az Úr, az Isten.
Akár meghallgatják, akár nem hallgatják - mert hiszen lázadó nemzedék ez -,
megtudják, hogy próféta van közöttük.”

VÁLASZOS ZSOLTÁR Szemünk az Úrra tekint, * amíg csak meg nem könyörül rajtunk.
Előénekes: Szememet hozzád emelem, * hozzád, aki a mennyben lakozol.
Íme, miként a szolgák szeme * uruk kezére figyel.
E: Miként a szolgálók szeme úrnőjük kezére, * úgy tekintünk Urunkra,
Istenünkre, * amíg csak meg nem könyörül rajtunk.
E: Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, * mert igen elteltünk gyalázattal.
Túlságosan megtelt a lelkünk * a dúslakodók gúnyolódásával és a kevélyek megvetésével.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből.

(2 Kor 12,7-10)

Pál apostol fel tudta mérni a kegyelem nagyságát. Krisztus megismertette magát vele,
apostollá tette, küldetést adott neki, sikeressé tette munkáját, de a szenvedéstől nem óvta
meg. Az ő egyéniségének is a küzdelmes életben kellett alakulnia. Isten nem kényezteti el
azokat, akikre feladatot bíz. Az ő segítségében bízhatunk, nem a saját képességeinkben.
Testvéreim! Hogy a nagyszerű kinyilatkoztatás elbizakodottá ne tegyen, tövist kaptam testembe, a sátán angyalát,
hogy arcul verjen, és el ne bízzam magam. Háromszor kértem ezért az Urat,

hogy szabadítson meg tőle, de azt felelte: „Elég neked az én kegyelmem. Mert
az erő a gyöngeségben nyilvánul meg a
maga teljességében.” Ezért legszívesebben a gyöngeségeimmel dicsekszem,
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hogy Krisztus ereje lakjék bennem.
Kedvem telik a Krisztusért való gyöngeségben, gyalázatban, nélkülözésben

üldöztetésben és szorongattatásban,
mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős.

ALLELUJA Az Úr Lelke van rajtam, * elküldött, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek. (Lk 4, 18)
EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 6,1-6)
Az emberek a hit terén is nagyban függnek az előítéletektől és a földi szempontoktól. Nem
azt keresik, hogy Jézus tanítása és csodái isteni eredetre mutatnak-e, hanem megrekednek
annál, hogy Jézus ott nőtt fel szemük előtt. Jézus nem használ külön eszközt a meggyőzésükre. Módszere olyan, hogy minden jóakaratú ember felismerheti benne az isteni küldöttet. Az embernek az a kötelessége, hogy keresse az igazságot és nem követelheti, hogy Isten
az ő elgondolása szerint alakítsa az üdvösség útját.
Abban az időben: Jézus hazament Názáretbe. Tanítványai elkísérték. Amikor elérkezett a szombat napja, tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan hallgatták, és csodálkozva mondogatták:
„Honnét vette ezt? Miféle bölcsesség ez,
amely neki adatott? És csodák, amelyeket kezével véghezvisz! Nem az ács
ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és

Simon rokona? S ugye nővérei is itt élnek közöttünk?” És megbotránkoztak
benne. Jézus erre megjegyezte: „Nem
vetik meg a prófétát, csak a hazájában,
rokonai körében, a saját házában.”
Nem is tehetett ott csodát, csupán néhány beteget gyógyított meg, kézrátétellel. Maga is csodálkozott hitetlenségükön.

TEMPLOMUNK HÍREI
 Péter fillérek gyűjtés a Szentatya szeretetműveire – ma a szentmiséken.
 Szentségimádás minden csütörtökön ¾ 6 órakor, a szentmise előtt – időzés Jézus jelenlétében. Június hónapban a szentségimádás idején imádkozzuk a Jézus Szíve litániát is.
 Szent Benedek apát Európa fővédőszentje – ünnepe szombaton.
 Nyári irodai ügyelet – július és augusztus hónapban – hétfő – szerda – péntek de. 11 12
között. Ezen felül hívja: 30/465-7557.
CSOPORTÖSSZEJÖVETELEK
 Szent Mónika csoport – hétfőnként este, a szentmise után.
 Taize-i imaóra a Szent Ignác kápolnában – este 8 órakor.
 Szemlélődő csoport imaórája – kedden este fél 8 órakor a sekrestyében. /Szentírási elmélkedés – párbeszéd Istennel – csend –közösség/.
 A Gerinctorna Csoport – kedden 6 órától a rendházi alagsorban.
 AN Klub – kedden este fél 7 órakor.
 AA Klub – szerdán este 6 órakor a hittanteremben.
 Csendmeditáció – csütörtök és péntek reggel 8 órakor, a rendház alagsorában.
 Keresztény Élet Közössége - pénteken, az esti szentmise után a rendházban.
MEGJELENT A SZÍV 2015 JÚLIUSI-AUGUSZTUSI SZÁMA
Urunk, Jézus Krisztus,
te vállaltad a számkivetést és eljöttél közénk.
Bár sajátodba jöttél, mi mégis idegenként fogadtunk téged.
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Vágyva vágytál arra, hogy az emberek szívében otthonra találj,
de nem jutott neked még szállás sem.
Mégsem csüggedtél el, mert mennyei Atyád mindig veled volt. /P. Rigó Jenő SJ/
Határok révén - Ifjúkori utazásaim közül különösen emlékezetesek maradtak azok,
amelyek az egykori csehszlovák vagy jugoszláv határon vezettek át, vagy Erdélybe tartva
a szocialista Romániába vittek, esetleg néha a vasfüggönyön túli nyugatra. Ha a vámosok
kegyeskedtek is eltekinteni a hátizsák vagy a csomagtartó teljes kipakoltatásától, már a
hosszas várakozás, az idegen nyelven elhangzó kurta utasítások, az úti dokumentumok
gyanakvó lapozgatása, az egyre idegesebb, de arcukra nyugalmat erőltető utastársak
látványa is fel tudta ébreszteni az utazás izgalmát. /P. Lukács János SJ/
http://www.asziv.hu/archivum/julius-augusztus-2
FELVÉTELI A MONTSERRAT HÁZBA
Mi is a Montserrat ház? A Montserrat ház olyan fiatalemberek számára jött létre:
- akik komolyan foglalkoznak a papi vagy szerzetesi hivatással, de még nem jutottak el
egy világos döntésre - vagy akik már döntöttek, de tanulmányaik befejezése miatt várniuk
kell a teljes megvalósítással - továbbá azon fiatalok számára, akik jezsuiták szeretnének
lenni. Ez utóbbi kategória a jezsuita jelöltek csoportja.
A Montserrat ház Szent Ignác-i lelkiségű közösség olyan fiataloknak, akik az evangéliumi egyszerűséget kívánják élni, testvéri közösségben, azzal a mély vággyal, hogy meghallják és kövessék az Úr hívását. Bővebben: http://hivatas.jezsuita.hu/sajatprogramjaink/felveteli-montserrat-hivatastisztazo-hazba-201516
MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA 2015-2016
Az Ignáci Lelkiségi Központ szervezésében a 2015-2016-os évben újra lehetőség nyílik a
teljes szentignáci lelkigyakorlat elvégzésére a mindennapokban, 2015. október 10. és
2016. július 31. között. A lelkigyakorlat végzésére azokat a személyeket várjuk, akik szeretnék elmélyíteni imaéletüket, és vágynak arra, hogy mindennapjaikat az Istennel való
személyes kapcsolat határozza meg. Bővebb információ: http://manreza.hu/amindennapok-lelkigyakorlata-2015-2016/
„Egyesülni vágyunk Istennel: belső szükségszerűség kényszerít erre. Lelkünk két hozzá
vezető utat állít elénk, két különböző utat, amelyek azonban mind ugyanoda torkollanak.
Az egyesülés első útja a megismerésen és a szereteten keresztül vezet.
Megismerni annyi, mint egyesülni. A megismeréssel hatolunk be a dolgokba és vonjuk
őket önmagunkba. Ezáltal sajátunkká válnak, életünk egy darabjává lesznek. De a szeretet
is egyesülés. Nemcsak törekvés az egyesülésre, hanem már maga a szeretet is egyesülés.
Amennyire az ember szeret valamit, annyira tartozik az őhozzá.
Ennek a szeretetnek azonban egészen sajátos jellege van. Ezt azzal fejezzük ki, hogy
,,szellemi'' szeretetnek mondjuk. De a szó nem találó, hiszen szellemi egy másik fajtájú
szeretet is, amelyről később szólunk. Azt akarja tehát mondani: Ez a szeretet nem a nyugvó létben eszközöl egyesülést, hanem a mozgásban: a tudatban és az érzésvilágban.
Van-e erre valami külső kifejező eszköz, valami jelkép? Igenis van, éspedig egy csodálatos szimbólum: a fény és az izzás.
Itt áll előttünk a gyertya, és ég sugárzó lánggal. Szemünk látja a fényt, felveszi önmagába, eggyé válik vele és mégsem ér hozzá. A láng megmarad önmagában, ugyanígy a szem
is, és mégis egy bensőséges egyesülés megy itt végbe, amelyről azt mondhatnók, hogy tel-
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ve van tisztelettel és tisztasággal. Minden érintés és keveredés nélkül, a tiszta látásban valósul meg.
Mély értelmű jelképe ez annak az egyesülésnek, amely Isten és a lélek között jön létre a
megismerésben. ,,Isten az igazság'', mondja a Szentírás. Aki megismeri az igazságot, már
bírja is azt szellemileg. Isten ott áll annak a lelkében, aki az igazságnak megfelelően gondolkozik róla. Ezért ,,Istent megismerni'' annyi, mint Vele egyesülni, miként a szem is
egyesül a lánggal, amikor a fényt nézi.
De a lánggal egyesülünk a hő által is. Érezzük az arcunkon, kezünkön. Érezzük, hogyan
hat át és melegít fel minket, és mégis ugyanakkor a láng önmagában érintetlenül áll.
Ez a szeretet: egyesülés az Isten-lánggal a hő által, és mégis úgy, hogy semmi sem ér Hozzá. Mert az Isten jó, és aki a jót szereti, annak a lelkében már él is a jó. A jó az enyém, mihelyt szeretem, és annyira tartozik énhozzám, amennyire szeretem, s mégis semmit sem
érintek rajta. ,,Isten a szeretet -- mondja Szent János -- és aki a szeretetben marad, Istenben
marad, és Isten őbenne.''
Istent megismerni és szeretni tehát annyi, mint vele egyesülni. Azért lesz az örök élet látás és szeretés. És ez nem azt jelenti, hogy éhesen fogunk állni előtte, hanem jelenti a legmélyebb belemerülést, töltekezést és kielégülést.
Már láttuk egyszer az előzőkben, hogy a láng a mi lelkünk jelképe. Most pedig felismerjük
benne az élő Isten jelképét is, ,,mert Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség.'' Miként a láng fényt áraszt magából, úgy az Isten igazságot. És a lélek felfogja magába az
igazságot, és benne egyesül Istennel, miként szemünk is látja a fényt, és ebben eggyé lesz
a lánggal. És a láng hőt áraszt magából, -- azonképpen Isten is melegítő jóságot. De aki
szereti Istent, az a jóságban eggyé lesz Ővele, miként a kéz és az arc a lánggal, amikor annak melegét érzi. A láng azonban önmagában marad érintetlenül, tisztán, nemesen, miként
Istenről is az áll az Írásban, hogy ,,hozzáférhetetlen fényben lakik.'' Ó, te világító és fénylő
láng, - jelképe az élő Istennek!
Milyen jól megértjük most azt, hogy a húsvéti gyertya a nagyszombati megáldással
Krisztus jelképévé válik, amikor pedig a diakónus a lángot ujjongva ,,Krisztus világosságának'' hirdeti, meggyújtják rajta a templom lámpásait, hogy mindenütt az élő Isten világossága és tüze világoskodjék és izzék.” /R. GUARDINI, Örökmécs – A fény és a hő
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● Július 6. hétfő: 700 + Magdolna, Laura és Erna lü.; 1830 Ifjuságért ● Július 7. kedd: 700
elhunyt Éváért; 1830 szenvedélybetegekért ● Július 8. szerda: 700 -; 1830 háborús bűnösök
megtéréséért ● Július 9. csütörtök: 700 SJ. szándékra; 1830 + édesanyáért ● Július 10.
péntek: 700 + Károly l.ü.; 1830 elhunyt édesapa l.ü. /évfordulós/ ● Július 11. szombat: 700
-; 1830 keresztény Európáért
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