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OLVASMÁNY a Példabeszédek könyvéből /Péld 9, 1-6/
Az igazi bölcsesség Isten adománya, s úgy jelenik meg, mint ami az embernek igazibb életet biztosít. Innen van a ház és a lakoma képe. A bölcsesség olyan érték, amely magát
ajánlja, csak megfelelő érzék kell hozzá. Aki magáévá teszi, az elfordul a balgaságtól és az
élet útját választja. Ez a bölcsességről szóló tanítás elvezet minket Krisztus jobb megértéséhez.
Megépítette házát a bölcsesség, s hét
oszlopát is felállította. Barmait levágta,
borát megkeverte, és asztalát is megterítette.
Kiküldte szolgálóit és kihirdette a
város legmagasabb pontjain: „Ti tudat-

lanok, jöjjetek ide!” Az oktalanoknak
pedig ezt mondta: „Gyertek, egyetek a
kenyeremből, igyatok a borból, amelyet
kevertem! Hagyjatok fel a dőreséggel,
járjatok az értelem útján, és élni fogtok.”

VÁLASZOS ZSOLTÁR Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr! /9a. vers. 33, 2–3.
10–11. 12–13. 14-15/
Előénekes: Minden időben áldom az Urat, * dicséretét szüntelenül zengi ajkam.
Lelkem az Úrban dicsekszik, * hallják meg a szelídek és örvendezzenek!
E: Féljétek az Urat, ti szentjei, * mert semmit sem nélkülöznek az istenfélők.
A gazdagok nyomorognak és éheznek, * de akik az Urat keresik nem szűkölködnek.
E: Jertek, fiaim, és hallgassatok engem, * az Úr félelmére tanítlak titeket.
Ki az az ember, aki élni vágyik, * és szeretne jó napokat látni?
E: Tartóztasd nyelvedet a rossztól, * ajkad ne szóljon hamisságot.
Fordulj el a rossztól és a jót cselekedd, * keresd a békét és azt kövessed.
Az apostol a keresztény életbölcsességet hirdeti. Az élet terhét csak ennek segítségével
hordozhatjuk, és a kísértéseknek is csak így állhatunk ellen. A keresztény lelkületű ember
nem a test vágyait táplálja, hanem Szentlélekkel akar eltelni. A Szentlélek jelenlétének az a
bizonyítéka, ha a hívők Jézus nevében tudnak hálát adni mindenért az Atyának.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből /Ef 5, 15-20/
Testvéreim! Gondosan ügyeljetek arra,
hogyan éltek: ne balgán, hanem bölcsen. Használjátok fel az időt, mert
rossz napok járnak.
Ne legyetek értetlenek, hanem értsétek meg az Úr akaratát. Ne részegeskedjetek, mert a bor léhaságra vezet,

inkább teljetek el (Szent)lélekkel. Egymás közt énekeljetek zsoltárt, himnuszt
és szent énekeket.
Énekeljetek és ujjongjatok szívből az
Úrnak. Adjatok hálát mindig mindenért Urunk Jézus Krisztus nevében az
Istennek, az Atyának.

ALLELUJA Jézus mondja: + ”Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, * az énbennem marad és én őbenne.” /Jn 6, 56/
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+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből /Jn 6, 51-58/
Jézus előre nem magyarázza meg, hogy hogyan adja testét és vérét a lelki táplálékul. Egyszerűen hitet követel, hiszen küldetését már eléggé tej igazolta. De rámutat a lelki táplálék
egyedülálló hatására: az örök életet táplálja bennünk. Nem úgy működik, mint a természetes táplálék, hanem a Krisztussal fennálló személyes kapcsolatot biztosítja. ,,Aki eszi az én
testemet, az bennem marad és én őbenne. '' Élete azért örök, mert az Atyától kapta. A
mennyei kenyér erejének itt van a magyarázata.
Abban az időben így beszélt Jézus a
zsidók sokaságához: „Én vagyok a
mennyből alászállott, élő kenyér. Aki
ebből a kenyérből eszik, örökké élni
fog. Az a kenyér, amelyet én adok, az
én testem a világ is életéért.” Vita támadt erre a zsidók között: „Hogyan
adhatja ez testét eledelül nekünk?'' Jézus így felelt nekik: ,,Bizony, bizony,
mondom nektek: Ha nem eszitek az
Emberfia testét, és nem isszátok az ő
vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi
az én testemet, és issza az én véremet,

annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és ti
issza az én véremet, az bennem marad,
és én őbenne. Amint engem az élő Atya
küldött, és én az Atya által élek, úgy az
is, aki engem eszik, énáltalam él. Ez az
égből alászállott kenyér! Nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak! Aki
ezt a kenyeret eszi, örökké él!” Így tanított Jézus a kafarnaumi zsinagógában.

TEMPLOMUNK HÍREI
 Csoportvezetők gyűlése – hétfőn fél 5 órakor, a hittanteremben.
 Eudes Szent János áldozópap /1601–1680/ emléknapja kedden.
 Szent Bernát /1090- 1153/ apát és egyháztanító – emléknapja szerdán.
 Szent István Király, Magyarország fővédőszentje főünnepe – csütörtökön. Szentmisék délelőtt 8 és este fél 7 órakor.
 Szentségimádás – csütörtökön ¾ 6 órakor.
 Szent X. Pius pápa /1835-1914/ - emléknapja pénteken.
 Boldogságos Szűz Mária királynő – emléknapja szombaton.
 Limai Szent Róza /1586-1617/ szűz – emléknapja vasárnap – liturgikus ünneplése elmarad.
 Nyári irodai ügyelet – július és augusztus hónapban – hétfő – szerda – péntek de. 11 és
12 óra 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.
 Keresztény Élet Közössége - pénteken, az esti szentmise után a rendházban.
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„Egyszer, évekkel ezelőtt találkoztam a kehellyel. Természetesen már sok kelyhet láttam
életemben, de találkozni, ott Beuronban találkoztam vele, amikor az a barátságos szerzetes, akire a szent edények voltak bízva, megmutatta nekem a sekrestye kincseit.
Széles lábon nyugodott a kehely, szilárdan, biztosan állva talapzatán. Karcsú szára keményen nyúlt ki belőle. Az ember megérezte rajta a felfelé törő, összepréselt tartóerőt. Valamivel a közepe fölött volt az éles körvonalú gombja, és végre a szár végén, ott, ahol egy
keskeny gyűrű a nemes erőt még egyszer fegyelmezetten összefogta, nyúlt ki egy finoman,
szigorúan megformált virágkehely, és benne nyugodott a kehely szíveburka, a cuppa.
Mennyire megéreztem akkor a szent titkot!
Mintha biztos, mély alapból emelkednék ki a tartószár, összeszedett, fegyelmezett erővel, és ebből virágoznék ki az a forma, amely csak egyet tud: felfogni és őrizni.
Ó te tiszta, ó te szent, ó te titokzatos edény, mely csillogó mélyedben rejted az isteni vércseppeket, a termékenyítő édes vérnek kimondhatatlan misztériumát, mely tiszta tűz, tiszta
szeretet!
És tovább szőttem gondolataimat. De nem, ezek nem voltak gondolatok, ez megérzés
volt, látás volt: nem az egész világ áll-e itt előttem? Az egész teremtés, amelynek végső
elemzésben csak egyetlen értelme van? Az ember, az élő ember, a testből és lélekből álló
ember, az ő dobogó szívével... Nem mondta-e ki Szent Ágoston azt a fenséges gondolatot:
Az az én emberiségem legmélyebb lényege, hogy „képes vagyok felfogni Istent?” /R.
GUARDINI, A kehely, in Örökmécs/
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● Augusztus 17. hétfő: 700 élő családtagokért; 1830 -. ● Augusztus 18. kedd: 700 Herczeg
család élő tagjaiért ; 1830 -. ● Augusztus 19. szerda: 700 -; 1830 elhunyt édesanya l.ü. ●
Augusztus 20. csütörtök: 800 a Társaság szándékára; 1830 - ● Augusztus 21. péntek: 700
+ Teréz l.ü.; 1830 + József l.ü.● Augusztus 22. szombat: 700 Katalinért és családjáért; 1830
hálaadás.
„Szent István, Pannóniának ez a ragyogó csillaga akkor látta meg a napvilágot, amikor
népetek súlyos válságba került. Fejedelmeitek ugyanis a vészes és szörnyű kalandozások
után, amelyekkel a nyugati országokat pusztították, arra kényszerültek, hogy keressék a
szomszédos népekkel való békés együttélés feltételeit. S miközben bölcsen és óvatosan
egymáshoz közeledtek, Magyarországra érkeztek az evangélium első hirdetői.
Ami akkor hazátokkal történt, új dolgok magját vetette el, s e kor hullámzó állapota,
amely a látszat szerint az akkori bizonytalan körülményeknek volt eredménye, valójában
az éltető Szentlélek művének bizonyult, aki szent tevékenységének kegyelmével szüntelenül megújítja a föld színét. Mindamellett Istvánnak, ennek az igen kiváló fejedelemnek
születését, megkeresztelését, életszentségét és bölcsességét méltán tekinthetjük e szerencsés fejlődés mintegy kezdetének és csúcspontjának. Ezzel ugyanis végleg lezárul történelmeteknek ez a szakasza, és megnyílik a keresztény művelődés termékeny, új korszaka,
amely most érkezik el ezeréves fordulójához.
A szent király, Szent Adalbertnek lelki fia, a keresztény hit és erkölcs alapján állva,
erős lélekkel, maradéktalanul megvalósította azt, amire Isten kiválasztotta: fiatal magyar
nemzetének megmutatta és kijelölte azt az igazi utat, amely nemcsak az anyagi javak bőségéhez, hanem egyben magasabb értékű kincsekhez, vagyis a lelki műveltséghez és a
természetfeletti kegyelemhez vezet.
Mint népének hűséges őre és vezetője azt akarta, hogy az szabad és mindenkitől független legyen. Arra törekedett, hogy azt egy és egységes nemzetté forrassza össze. Önálló ál-
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lamformát biztosított neki, és olyan törvényeket hozott, amelyek a keresztény szellemiségből fakadtak. Egyidejűleg megszervezte királyságának határai között az első egyházi intézményeket, megvetve ezzel a jogi és lelkipásztori fegyelem alapjait, s ezzel előmozdította az Egyház termékeny növekedését magyar földön. Az esztergomi érsekségen kívül,
amelyet Magyarország prímási székhelyévé tett, megalapította a kalocsai érsekséget és
nyolc más egyházmegyét. Külön előjogokkal erősítette meg az akkor már meglevő pannonhalmi, Szent Mártonról nevezett monostort, létrehozta a veszprémi és pécsváradi monostorokat, a budai, nyitrai és székesfehérvári káptalanokat, és elősegítette a zalavári,
bakonybéli, aracsi, oroszlánosi, sári, tatai és jáki monostorok felépítését. Ezek az egyházi
intézmények, amellett, hogy a polgári közigazgatásnak is nagy segítségére voltak, olyan
központokká váltak, amelyekben virágzott az istentisztelet, lelkesen folyt a hithirdető
munka, s otthont találtak bennük a keresztény szellemű tudományok és művészetek, sőt
gazdasági, szociális téren is, különösen a földművelés terén, a haladás előmozdítói voltak.
Szent István, alighogy megkezdte ezt a munkát, Rómába küldte követét, Asztrikot, a
pécsváradi monostor apátját, hogy terveit és alkotásait megerősítés végett előterjessze az
Apostoli Szentszékhez.
S annak bizonyítására, hogy a Szent Királyban különben is milyen nagy tisztelet élt a
Szentszék iránt, szívesen említjük meg, hogy Szent Péter sírja közelében saját népe számára templomot és zarándokházat alapított.
Itt vették kezdetüket az immár ezer éven át tartó, eredményekben gazdag kapcsolatok
az Apostoli Szentszék és a magyar nemzet között, amelyeket a hithűség és a Szentszékhez
való állandó ragaszkodás ihlettek, s amelyek mindkét fél számára oltalmat és segítséget
jelentettek.
Ami azonban a magyar népet leginkább megindította és a keresztény élet elfogadására
bírta, az Szent István példás vallásossága és ennek megfelelő életmódja volt. Ehhez járult
családja kimagasló példaadása, amelyet hitvese, Boldog Gizella és fia, Szent Imre nyújtott.
Így történt, hogy az a nép, amelyet egykor „a keresztények ostorának” tartottak, a hithirdetők munkája révén olyan nemzetté vált, amely mint a kereszténységnek századokon át hűséges követője, a hit bátor védőjének kitüntető nevét érdemelte ki.”
/VI. Pál pápa apostoli leveléből, amelyet az Egyház Magyarországon történt alapításának s egyben Szent István születésének és megkeresztelésének ezredik jubileuma alkalmából írt/
„Ha a királyi koronát meg akarod becsülni, legelőször azt hagyom meg, tanácsolom, illetve javaslom és sugallom, kedves fiam, hogy a katolikus és apostoli hitet akkora buzgalommal és éberséggel őrizd, hogy minden Istentől rendelt alattvalódnak példát mutass…”
/Szent István király Intelmei Imre herceghez I. a katolikus hit megőrzéséről/
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