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BEVEZETŐ ÉNEK Isten megsegít engem, és az Úr oltalmazója életemnek. Készséges
lélekkel áldozom neked, magasztalom nevedet, uram, mert jó vagy. (Zsolt 53,6.8.)
OLVASMÁNY Jeremiás próféta könyvéből (Jer 23, 1-6)
Jeremiás a nép vezetőit figyelmezteti, hogy visszaélnek hatalmukkal, s így ők felelősek
azért, hogy a nyáj szétszóródik, vagyis a népet fogságba hurcolják. Isten azonban újra
megmutatja irgalmát a nép maradéka iránt. Összegyűjti őket, és a Messiásban megvalósítja a Dávidnak adott ígéretet.
Ezt mondja az Úr: „Jaj a pásztoroknak, akik veszni hagyják és szétszélesztik legelőm juhait.” Ezért ezt mondja
az Úr, Izrael Istene a pásztoroknak,
akik népemet vezetik: „Szétszélesztettétek nyájamat, szétkergettétek, s nem
törődtek vele. Nos, nekem majd gondom lesz rátok, mégpedig gonosz tetteitek szerint'' -- mondja az Úr. ,,Nyájam
maradékát viszont magam gyűjtöm
össze azokból az S országokból, ahová
elűztem őket: visszahozom őket legelőikre, ott gyarapodni fognak és megso-

kasodnak. Pásztorokat rendelek föléjük, hogy gondjukat viseljék és legeltessék őket: nem félnek és nem remegnek többé, és egy sem vész el közülük mondja az Úr. „Íme, jönnek napok mondja az Úr -, amikor igaz sarjat támasztok Dávidnak. Királyként uralkodik majd, bölcsen kormányoz, s gondja
lesz az országban a jogra és az igazságra. Az ő napjaiban megszabadul Júda,
és biztonságban él Izrael. Ez lesz a neve, amelyen szólítják: Az Úr a mi igazságunk.”

VÁLASZOS ZSOLTÁR Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.
Előénekes: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.
Zöldellő mezőkön, terelget engem, * csendes vizekhez vezet, és lelkemet felüdíti.
E: Az igazság ösvényén vezet engem, * ahogyan ő megígérte.
A halál sötét völgyében sem félek, mert ott vagy vélem, * biztonságot ad vessződ és
pásztorbotod.
E: Számomra asztalt terítettél, * hogy üldözőimet szégyen érje.
Fejemet megkented olajoddal, * serlegemet csordultig megtöltötted.
E: Jóságod és irgalmad nyomon követ, * életemnek minden napján.
Otthonom lesz az Isten háza, * mindörökké szünet nélkül.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből (Ef 2, 13-18).
A zsidók a szövetség alapján megkülönböztették magukat a pogányoktól. Úgy gondolták,
hogy hitük révén Isten közelében élnek, a pogányok viszont távol Istentől. Krisztus megszüntette ezt a különbséget. A válaszfalat a keresztáldozat erejével lebontotta, és minden
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népet össze akar gyűjteni titokzatos testének egységébe. Ő a béke szerzője volt, nem az ellenségeskedésé, s mindenkit az Atyához akar vezetni.
Testvéreim! Ti, akik egykor „távol”
voltatok, Krisztus Jézusban most „közel” kerültetek, Krisztus vére árán. Ő a
mi békességünk, aki a kettőt (Izraelt és
a pogányokat) eggyé forrasztotta, és a
közéjük emelt válaszfalat ledöntötte, az
ellenségeskedést kiküszöbölte saját testében. A törvényt ugyanis parancsaival
és rendelkezéseivel együtt érvénytelení-

tette. Mint békességszerző a két népet
magában eggyé, új emberré teremtette,
és egy testben mind a kettőt kiengesztelte Istennel kereszthalála által, amelylyel az ellenségeskedést megölte. Eljött,
hogy békét hirdessen nektek, a távol
levőknek, és békét a közel levőknek. Az
ő révén van mindkettőnknek szabad
utunk az egy Lélekben az Atyához.

ALLELUJA Jézus mondja: „Juhaim hallgatnak szavamra, * ismerem őket és a nyomomban járnak.” (Jn 10, 27)
+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 6, 30-34)
Itt is képet kapunk Jézus nyilvános működésérő és magatartásáról. Az apostolokat külön
oktatni akarja, hogy alkalmassá váljanak küldetésükre. Az emberek azonban keresik a testi
és lelki enyhületet, azért állandóan körülveszik. A világban van éhség az Isten szava és kegyelme iránt, csak meg kell találni a módot a kielégítésére. Jézus őszinte együttérzéssel
van közöttünk, azért nem sajnálja a fáradságot. A szeretet mindig kész az áldozatra, Isten
országának hirdetése mindennél fontosabb.
Abban az időben: Az apostolok összegyűltek Jézushoz, és beszámoltak
mindarról, amit tettek és tanítottak. Ő
így szólt hozzájuk: „Gyertek ti is, menjünk a pusztaságba egy magányos helyre, hogy pihenjetek egy kicsit!” Mert
olyan nagy jövés-menés volt körülöttük, hogy még evésre sem maradt idejük. Bárkába szálltak tehát és elmentek

egy elhagyatott helyre, hogy magukban
legyenek. De sokan látták, amikor elmentek, és sokan megtudták. Erre
minden városból gyalog odasiettek, és
megelőzték őket. Amikor kiszállt és látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a
szíve. Olyanok voltak, mint a pásztor
nélküli juhok. Ezért tanítani kezdte
őket sok mindenre.

TEMPLOMUNK HÍREI
 Szervezői összejövetel – csoportvezetők, önkéntesek – a Szent Ignác nap előkészítésére
– július 20-án, hétfőn, du. fél 5 órakor.
 Nyári irodai ügyelet – július és augusztus hónapban – hétfő – szerda – péntek de. 11 és
12 óra között. Ezen felül hívja: 30/465-7557.
 Szentségimádás minden csütörtökön ¾ 6 órakor, a szentmise előtt – időzés Jézus jelenlétében. Június hónapban a szentségimádás idején imádkozzuk a Jézus Szíve litániát is.
 A Kaszap István Kollégium felvételt hirdet a 2015/2016-os tanévre – Egyetemisták és
végzős gimnazisták jelentkezését várjuk. A jelentkezéseket postai úton a Kaszap István
Szakkollégium — 6722 Szeged, Jósika utca 33. címre, elektronikusan pedig
a kaszap@kijk.hu címre lehet küldeni. A beküldés határideje: 2015. július 30. A szóbeli
augusztus 1-jén és 2-án lesz, a pontos időpontról a jelentkezés után küldenek értesítést. A
pótfelvételi időpontja a korábban meghirdetett feltételekkel: 2015. augusztus 24–25.
Bővebben tájékozódni http://kijk.hu lehet.
 Szent Mária Magdolna – emléknapja szerdán.
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 Szent Brigitta szerzetesnő /1303-1373/ – Európa társvédőszentje – csütörtökön.
 Árpád-házi Szent Kinga szűz /1224 - 1292/ – emléknapja pénteken.
 Szent Jakab apostol / +Jeruzsálem, 42. /– ünnepe szombaton.
 Szent Ignác Nap - 2015. július 25-én. Délelőtt 9 órától délután 1 óráig spirituális délelőttre – meditáció, közös elmélkedés, megosztásra - kerül sor.
A délután folyamán 5 órakor P. Horváth Árpád SJ. a budapesti Jézus Szíve Templom
igazgatója tart vetítettképes előadást amerikai terciájáról, majd bemutatja az ünnepélyes
szentmisét, melyet egyszerű agapé, társalgás követ.
Itt zsűrizik az érdeklődők számára meghirdetett desszertkészítő versenyt, mely igazi díjazása a pillanatok alatt való elkapkodás öröme és megelégedettsége.
Szent Ignác napján, július 31-én, pénteken az este P. Deák mutatja be ünnepi szentmisét. Szeretettel hívjuk és várjuk a Testvéreket!
 Szent Anna és Joakim - Szűz Mária szüleinek - liturgikus ünneplése az idén elmarad,
vasárnapra esvén.
CSOPORTÖSSZEJÖVETELEK
 Szent Mónika csoport – hétfőnként este, a szentmise után.
 Szemlélődő csoport imaórája – kedden este fél 8 órakor a sekrestyében. /Szentírási elmélkedés – párbeszéd Istennel – csend –közösség/.
 AN Klub – kedden este fél 7 órakor.
 AA Klub – szerdán este 6 órakor a hittanteremben.
 Keresztény Élet Közössége - pénteken, az esti szentmise után a rendházban.
„Egy másik út is vezet Istenhez, de erről nem is beszélhetnénk, hacsak Krisztus maga
nem mutatott volna reá, és ha a liturgia nem járna rajta olyan nagy bizalommal.
Nemcsak a látás, szeretés, az öntudat és érzés útján egyesülhetünk Istennel, hanem az
élő valóság is kapcsolatba lép Istennel. Nemcsak megismerésünk és akarásunk tör feléje,
hanem egész mivoltunk is. ,,Testem és lelkem ujjongva repes az élő Úr után'' -- mondja a
zsoltáros, és csak akkor nyugszunk meg, ha létünkkel és életünkkel is kapcsolatba lépünk
Vele. Ez nem jelenti a lét összekeverését, nem jelenti az élet összezavarását. Ilyenre gondolni nemcsak hogy vakmerőség volna, hanem értelmetlenség is, mert semmiféle teremtmény sem keveredhetik össze az Istenséggel. És mindamellett van a megismerésen és szeretésen kívül egy másik egyesülés is: a létező élet egyesülése.
Mi vágyakozunk ez után, kell vágyakoznunk utána, és ez a vágyakozás igen szép kifejezésre is talál. A Szentírás és maga a liturgia adja ajkunkra a szót: úgy szeretnénk személyes életünkkel Istennel egyesülni, miként a test egyesül az étellel és az itallal. Mi éhezzük, szomjúhozzuk az Istent. Nemcsak megismerni és szeretni akarjuk Őt. Meg szeretnénk
Őt ragadni, megtartani, bírni; igen, mondjuk ki bátran: enni, inni szeretnénk Őt, egészen
magunkba fogadni, amíg csak egészen jól nem lakunk Vele, egészen meg nem nyugszunk,
egészen be nem telünk Vele. Az úrnapi liturgia az Úr szavaival mondja: ,,Az élő Atya küldött engem. Miként én az Atya által élek, úgy aki engem eszik, általam él.''
Nemde ez az, amit akarunk? Magunktól nem mertünk volna soha ilyet követelni; attól
kellett volna tartanunk, hogy bűnt követünk el vele. De minthogy most maga az Isten
mondja ezt, egész bensőnk ráfeleli: ,,Igen, így kell annak lenni.''
Mégegyszer ismétlem, semmi olyanról nem lehet itt szó, ami ellenkezne az Istennek kijáró tisztelettel. Semmi olyanról, ami úgy tűnhetnék fel, hogy el akarnók tüntetni a határt,
amely minket, teremtményeket Istentől elválaszt. Csak arról van szó, hogy szabad megval-
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lanunk azt, amit Ő maga mint vágyat oltott belénk. Szabad örülnünk annak, amit Ő véghetetlen jóságában nekünk ajándékozott. Krisztus azt mondja: ,,Az én testem valóban étel és
az én vérem valóban ital..., aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az énbennem
marad és én őbenne.'' ,,Miként az Atya megadta nekem, hogy önmagamban bírjam az életet, azonképpen annak, aki engem eszik, élete lesz általam.'' Az Ő testét enni..., Az Ő vérét
inni... Őt enni... az élő Istenembert magunkba fogadni, mindazt, ami Ő és amit Ő bír. Nem
több-e ez, mint amit mi magunktól kívánhattunk volna? És mégis teljesen az, amit bensőnknek óhajtania kell.
És milyen világosan fejeződik ki ez a kenyér és bor színében!
A kenyér eledel. Becsületes eledel, amely valóban táplál. Magvas eledel, amelyet sohasem
lehet megunni. A kenyér igaz és jó, a szónak mély, meleg értelmében. A kenyér színe alatt
azonban Isten élő táplálék lesz számunkra, emberek számára. Antióchiai Szent Ignác azt
írja az efezusi híveknek: ,,Mi kenyeret törünk, és ez legyen számunkra a halhatatlanság orvossága.'' Étel ez, amely egész valónkat az élő Istennel táplálja, és teszi, hogy Benne legyünk és Ő mibennünk.
A bor ital. Sőt a valóság az, hogy nem csak olyan ital, amely a szomjat oltja. Erre való a
víz. A bor azonban többet akar: ,,megvidámítja az ember szívét'' mondja az Írás. A bor
nemcsak arra jó, hogy oltsa a szomjat, hanem hogy az öröm itala legyen: teljesség, túláradás. ,,Milyen szép az én részegítő kelyhem'', mondja a zsoltár. Érted, mit akar ez mondani?
És érted, hogy a részegség itt egészen mást jelent, mint mértéktelenséget? Ragyogó szépség a bor, illata, ereje van, amely mindent kitágít és megnemesít. És a bor színe alatt adja
nekünk Krisztus az ő isteni vérét. Nem úgy, mint valami nagyon józan italt, hanem mint az
isteni nagyszerűség túláradását. ,,Sanguis Christi inebria me - Krisztus vére részegíts meg
engem'', imádkozta Loyola Szent Ignác, a melegszívű lovagias férfiú. És Szent Ágnes úgy
szól Krisztus vérétől, mint a szeretetnek és a kimondhatatlan szépségnek titkáról: ,,Mézet
és tejet szívtam ajkáról, és az Ő vére ékesítette arcomat'', -- imádkozzuk ünnepi zsolozsmájában.
Krisztus kenyér és bor lett. Étel és ital. Ehetjük és ihatjuk Őt. A kenyér hűség és állhatatos szilárdság. A bor merészség, földi mértéket meghaladó öröm, illat, szépség, tágasság és
határtalan teljesedés. Az életnek, a bírásnak, az adakozásnak részegsége... (R.
GUARDINI, A kenyér és a bor, in Örökmécs)
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● Július 20. hétfő: 700; 1830 Szűzanya tiszteletére ● Július 21. kedd: 700; 1830 - ● Július
22. szerda: 700 élő gyermekért és családjáért; 1830 - ● Július 23. csütörtök: 700 a Társaság
szándékára; 1830 - ● Július 24. péntek: 700 + szülők l.ü.; 1830 élő Kingáért és családjáért ●
Július 25-. szombat: 700 -; 1830 -.
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