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OLVASMÁNY a Királyok első könyvéből (1 Kir 19, 4-8)
Illés próféta a pusztába menekül a hitetlen király haragja elől. De Isten megmutatja, hogy
ott is vele van. Segíti, hogy eljusson az ,,Isten hegyéhez'', ahol Izrael a kinyilatkoztatást
kapta, s ahol meggyőződhettek Isten nagy tetteiről. Aki belefárad a küzdelembe, annak
vissza kell mennie a hit forrásához, ahol megtanulhatja, hogy Isten erőt tud adni a küldetés teljesítéséhez.
Illés visszavonult a pusztába egynapi
járóföldre. Odaérkezett egy borókabokorhoz, leült alá, és a halálát kívánta.
Azt mondta: „Most már elég, Uram!
Vedd magadhoz lelkemet! Én sem vagyok különb atyáimnál.” Ezzel lefeküdt
és elaludt. Egyszer csak egy angyal
megérintette, és így szólt hozzá: „Kelj
föl és egyél!” Ahogy föltekintett, íme, a
fejénél egy sült cipó meg egy korsó víz

volt. Evett és ivott, aztán újra lefeküdt
aludni. Ám az Úr angyala másodszor is
megjelent, megérintette őt és ezt mondta:
„Kelj föl és egyél! Mert különben túl
hosszú lesz számodra az út.” Illés fölkelt, evett, ivott, aztán ennek az ételnek
erejéből negyven nap és negyven éjjel
vándorolt, egészen Isten hegyéig, a
Hórebig.

VÁLASZOS ZSOLTÁR. Válasz: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr! (Zsolt 33,
2–3. 4-5. 6-7. 8-9)
Előénekes: Minden időben áldom az Urat, * dicséretét szüntelenül zengi ajkam.
Lelkem az Úrban dicsekszik, * hallják meg a szelídek és örvendezzenek.
E: Magasztaljátok az Urat énvelem, * dicsőítsük az ő nevét mindnyájan.
Kerestem az Urat, és ő meghallgatott engem, * és kiragadott minden rettegésből.
E: Megvilágosultok, ha az Úrra néztek, * és arcotokat nem éri szégyen.
Az Úr meghallgatta a szegényt, aki hozzá kiáltott, * és minden szorongatásából kiszabadította.
E: Az Úr angyala minden istenfélőt körülsáncol, * és megszabadítja őt.
Ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr, * boldog az az ember, aki őbenne bízik.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből (Ef 4, 30-5, 2)
A keresztény ember egyik kiváltsága az, hogy magán hordozza a Szentlélek pecsétjét, amelyet a keresztségben kapott. Hivatása az, hogy lelki ember legyen, s azt az erények gyakorlásával kifelé is igazolja. Ehhez a hivatáshoz nem illik a harag, a gyűlölet, az elkeseredés.
A közösség szellemének is a jóságot, a türelmet és a megbocsátást kell tükröznie. A szeretetnek abból kell táplálkoznia, hogy Krisztus is szeretett bennünket és szeretetét nem a mi
érdemeink ébresztették fel, hanem saját irgalma.
Testvéreim! Ne szomorítsátok meg Isten Szentlelkét, akivel meg vagytok je-

lölve a megváltás napjára. Legyen távol tőletek minden keserűség, indulat,
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haragtartás, szóváltás, káromkodás és
minden egyéb rossz. Inkább legyetek
egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak,
amint Isten is megbocsátott nektek

Krisztusban. Mint Isten kedves gyermekei, legyetek az ő követői, és éljetek
szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett
minket, és odaadta magát értünk Istennek jó illatú áldozati adományként.

ALLELUJA Jézus mondja: „Én vagyok az égből szállott élő kenyér, * aki eszik ebből
a kenyérből, örökké élni fog.” (Jn 6, 51)
+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 6, 41-51)
Isten fenntartja magának a jogot, hogy természetfeletti dolgokat kinyilatkoztasson. Arra
kell gondolnunk, hogy ő természetfeletti célra akar elvezetni bennünket. a feltámadásra és
az örök életre. Ezt csak akkor teheti meg, ha van hozzá ereje. A csodák éppen ezt a hitet
készítik elő. A titkok elfogadásával kifejezzük engedelmességünket és felébresztjük a vágyat az égi javak után. Az Oltáriszentség mint a hit titka így alakítja lelkületünket. A
,,mennyből alászállott kenyér'' hatásaiban is felfelé mutat.
Abban az időben: A zsidók zúgolódni
kezdtek Jézus ellen, amiért azt mondta:
,,Én vagyok az égből alászállott kenyér.'' Így érveltek: „Nem, Jézus ez,
Józsefnek a fia, akinek ismerjük apját,
anyját? Hogyan mondhatja hát: az égből szálltam alá?” Jézus azonban így
szólt: „Ne zúgolódjatok egymás között.
Senki sem jöhet hozzám, hacsak az
Atya, aki engem küldött, nem vonzza, –
és én feltámasztom az utolsó napon.
Meg van írva a prófétáknál: Mindnyájan Isten tanítványai lesznek. Mindenki, aki hallgat az Atyára, és tanul tőle,

hozzám jön. Nem mintha valaki is látta
volna az Atyát, csak aki az Istentől van,
az látta az Atyát. Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, annak
örök élete van.
Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok
mannát ettek a pusztában, mégis meghaltak. Ez az a kenyér, amely az égből
szállott alá, hogy aki ebből eszik, meg
ne haljon. Én vagyok az égből alászállott élő kenyér. Aki a kenyérből eszik,
örökké él.
A kenyér pedig, amelyet én adok, az
én testem a világ életéért.”

TEMPLOMUNK HÍREI
 Szent Lőrinc diakónus és vértanú /+ 258/ – ünnepe hétfőn.
 Szent Klára szűz /1193/94. – 1253/ – emléknapja kedden
 Chantal Szent Franciska szerzetesnő /1572 – 1641/ - emléknapja szerdán
 Csütörtökön Boldog XI. Ince pápa /1611-1689/ – emléknapja csütörtökön.
 Szentségimádás minden csütörtökön ¾ 6 órakor, a szentmise előtt – időzés Jézus jelenlétében. Június hónapban a szentségimádás idején imádkozzuk a Jézus Szíve litániát is.
 Szent Maximilian Mária Kolbe áldozópap és vértanú /1894 – 1941/ – emléknapja
pénteken.
 Szűz Mária mennybevétele – Nagyboldogasszony főünnepe szombaton – parancsolt
ünnep.
 Nyári irodai ügyelet – július és augusztus hónapban – hétfő – szerda – péntek de. 11 és
12 óra között. Ezen felül hívja: 30/465-7557.
 A Kaszap István Kollégium pótfelvételt 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
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kaszap@kijk.hu címre lehet küldeni. A beküldés határideje: 2015. augusztus 20. A pótfelvételi időpontja a korábban meghirdetett feltételekkel: 2015. augusztus 24–25. Bővebben tájékozódni http://kijk.hu lehet.
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.
 Keresztény Élet Közössége - pénteken, az esti szentmise után a rendházban.
„Az oltárra terítik. Úgy áll a kehely és az ostya alatt, mint corporale, mint az Úr testét
burkoló ruha. Ebben öltözik a pap is: albába, vagyis fehér vászonba a szent áldozat bemutatására. Ez borítja az Úr asztalát is, amely fölött az isteni kenyeret nyújtják az áldozóknak.
Az igazi lenvászon nagyon nemes anyag: tiszta, finom és erős. Mikor ilyen üde fehéren
látom magam előtt, önkénytelenül is egy téli erdei séta jut eszembe. Egyszer egy hegyoldalhoz értem: frissen esett hó borította, mely érintetlen tisztaságban terült el a fekete fenyők között. Nem vitt rá a lélek, hogy durva cipőmmel keresztülgázoljak rajta. Mély tisztelettel kerültem meg... Így fekszik a tiszta vászon is az oltáron előkészítve a szent misztérium számára.
Elsősorban az oltáron van a helye, ott, ahol azt az isteni áldozatot mutatják be. Már
szóltunk arról, hogy az oltár hogyan emelkedik ki a szentélyből, mint a legszentebb hely.
Említettük azt is, hogy a külső oltár a lélekben lévő belső oltár jelképe. Nem, több ennél: a
látható oltár nemcsak jelenti a belső, szívbeli áldozatkészség oltárát, hanem a kettő össze
is függ egymással. A kettő titokzatos módon egy. A tulajdonképpeni, a tökéletes oltár, melyen Krisztus áldozatát mutatjuk be, élő egysége ennek a kettőnek.
Ezért szól az a fehér vászon olyan határozottan a szívünkhöz. Érezzük, hogy valaminek a
bensőnkben válaszolnia kell reá. Úgy érezzük, olyan, mint egy hozzánk intézett felszólítás,
szemrehányás, vágyakozás. Csak tiszta szívből fakad igazi áldozat; a vászon azonban azt a
tisztaságot testesíti meg, amelynek lelkünkben uralkodnia kell, ha azt akarjuk, hogy áldozatunk kedves legyen Isten előtt.
És az a vászon sokat beszél nekünk a tisztaságról. Az igazi vászon finom és nemes
anyag. A durva, erőszakos természet még nem jelent tisztaságot. A mogorva viselkedéshez
semmi köze. Az ő ereje a finomság ereje, az ő fegyelmezettsége nemes fegyelem. De erő
él benne. A valódi lenvászon erős. Nem olyan könnyű pókháló, amelyet minden kis szél
szétszaggat. Az igazi tisztaság nem betegesség. Nem fut el az élet elől, nem csatangol hamis álmok és téves eszmények világában. Az igazi tisztaság arcán az életöröm piroslik, és
bátran állja a kemény harcot. És még egy dolgot mond a vászon a szemlélődő léleknek: ő
nem volt kezdettől fogva olyan finom és tiszta, mint amilyen most. Először durva, semmitmondó volt, s bizony sokat kellett mosni és fehéríteni, míg ezt a mostani illatos üdeségét elnyerte. A tisztaság nincs velünk adva. Az igaz, hogy kegyelem, az is igaz, hogy vannak emberek, akik ajándékképpen kapták lelkükbe, és egész mivoltukon kiütközik a legbensőbb tisztaság üdesége. De ezek kivételek. Amit az emberek általában tisztaságnak
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szoktak nevezni, az igen gyakran nagyon kétséges érték, és csak annyit jelent, hogy még
nem volt kitéve viharnak. Az igazi tisztaság nem az elején áll, hanem a végén. Csak hoszszú, kemény munkával lehet megszerezni.
Fehér, finom, erős lenvászon borul az oltárra. Jelent tisztaságot, lelki nemességet, üde
erőt.
Szent János Titkos Jelenése könyvének egyik helyén szó van ,,egy nagy seregről, amelyet senki sem volt képes megszámlálni, minden nemzetből és néptörzsből és népből és
nyelvből. Ezek a trón előtt álltak hosszú fehér ruhába öltözötten'', és egyvalaki megkérdezte: Ezek, akik hosszú fehér ruhába vannak öltözve, kicsodák, és honnan jöttek? És a felelet: ,,Ezek azok, akik nagy szorongatásból jöttek, és megmosták ruháikat és megfehérítették a Bárány vérében. Ezért állnak most az Isten trónja előtt és szolgálnak neki éjjelnappal.''
,,Uram, öltöztess engem fehérbe'', imádkozza a pap, amikor a szentáldozathoz készülve
magára ölti az albát. /R. GUARDINI, A vászon, in Örökmécs/
„Főként pedig arra kell nagyon figyelnünk, hogy a szent atyák már a második századtól
kezdve Szűz Máriát úgy említik, mint új Évát az új Ádám mellett. Bár alá van neki rendelve, de mégis a legszorosabb kapcsolatban van vele még abban a harcban is, amelyet az ősevangélium előrejelzése szerint az alvilági ellenséggel szemben a bűn és halál feletti teljes
győzelem fejezett be. …. Ugyanez az Apostol ugyanis ezt mondja: Amikor ez a halandó
test halhatatlanságba öltözik, akkor teljesedik az Írás szava: A győzelem elnyelte a halált (vö. 1 Kor 15, 53).
Ezért tehát Isten fölséges Anyja Istennek ugyanazon egyetlen, előre elhatározott akarata
szerint titokzatos módon egybekapcsolódott Jézus Krisztussal: szeplőtelen fogantatásában,
istenanyaságában és sértetlen szüzességében, és azzal, hogy oly nemes társa volt Megváltó
Istenünknek, aki teljes diadalt aratott a bűn és annak minden következménye felett, így
Szűz Mária végül is mintegy kiváltságainak legfőbb koronájaként elnyerte a mentességet a
sírban való romlástól, és – szent Fiához hasonlóan – legyőzve a halált, testével és lelkével
felvétetett a mennyei dicsőségbe, ahol szent Fiának, az örökkévalóság halhatatlan Királyának a jobbján mint Királynő tündököl.” /XII. Piusz pápának Munificentissimus Deus kezdetű apostoli rendelkezéséből/
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● Augusztus 10. hétfő: 700 ; 1830 + Anna és + családtagok l.ü. ● Augusztus 11. kedd: 700
élő Lajosért, + Ilonáért és családjukért; 1830 élő Kláráért és családjáért ● Augusztus 12.
szerda: 700 + József l.ü.; 1830 Rebekáért és Endréért ● Augusztus 13. csütörtök: 700 a
Társaság szándékára; 1830 Szaniszlóért és családjáért ● Augusztus 14. péntek: 700 élő Rozáliáért; 1830 élő Veronikáért ● Augusztus 15. szombat: 700 -; 1830 -.
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