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A múlt heti jelzésünk után, egy kis gondolkodási idő kapcsán hirdetjük, hogy a Rózsafüzér társulatba bekapcsolódásunkat segítsük: a
négy mellékoltárra jelentkezési lapot helyeztünk ki, melyen a jelentkező neve, elérhetősége szerepel, s egyúttal az ezzel kapcsolatos teendőkről tájékozódhatunk általa. Ehhez kapcsolódva hangsúlyozottan jelezzük, hogy Szentatyánk, Ferenc pápa, 2020. december 8-án
meghirdette a Szent József évet, míg 2021. március 19-én a Család
évét ajánlotta imádságos figyelmünkbe. A Rózsafüzér társulat tagjai
ebbe az imakórusba bekapcsolódhatnak, mely által különböző búcsúk elnyerésére is lehetőségük lesz. Várjuk a készséges jelentkezőket.
Katolikus Iskolánk kérését közvetítjük: napközis tanítót és némettanárt keresnek, miután ezek a területek pillanatnyilag megfelelő oktató nélkül vannak. Kérésünk, legyen természetes, hogy az illető, aki
hozzánk érkezne, hívő, gyakorló katolikus legyen.
Itt jelezzük ismételten, hogy a július havi német nyelvű szentmise
jövő vasárnap, július 18-án lesz ½ 11-kor.
Jó szívvel jelezzük, hogy a múlt vasárnapi Péter-fillér gyűjtésünk
250 000 Ft lett, melyet már továbbítottunk is az Egyházmegyei Hivatalhoz. Köszönet érte!
Kedden Szent Henrikre, szerdán Lellisi Szent Kamill szerzetesre,
csütörtökön Szent Bonaventura hittudósra, pénteken Kármel-hegyi
Boldogasszonyra, míg szombaton Szent Zoerárd-András és Szent
Benedek remetékre emlékezünk.

Az elmúlt héten a keresztség szentségében részesült:
Oldroyd Olivia Orsolya
Erdélyi Lilien Gizella
Az elmúlt héten templomunkban házasságot kötöttek:
Csókási Gábor – Horváth Robertina
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OLVASMÁNY
Ám 7, 12-15
A földi érdekekbe és ösztönös kívánságokba elmerült emberek nem szívesen
hallgatják a figyelmeztető szót. Ezt a próféták is megtapasztalták. Ellenfeleik
mindig találtak bennük kifogásolni valót. De a próféták a nehézségek között
is hűségesek maradtak küldetésükhöz. Ha hitetlenséggel találkoztak, akkor is
hirdetniük kellett Isten szavát.
Amacja, Bétel papja ezt mondta Ámosznak: ,,Látnok! Menj el innen!
Menekülj, Júda földjére! Ott edd a kenyeredet és ott prófétálj!
Bételben többé ne prófétálj, mert királyi szentély ez, és a királyság
temploma!” Ámosz így felelt Amacjának: ,,Nem vagyok én próféta,
sem prófétának fia: pásztor vagyok és fügét termesztek. Az Úr
azonban elhívott a nyáj mellől. Azt mondta nekem az Úr: »Menj,
prófétálj népemnek, Izraelnek!«”
VÁLASZOS ZSOLTÁR
84, 9ab-10. 11-12. 13-14
Válasz: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet, * és
üdvösségünket add meg nékünk!
SZENTLECKE (Hosszabb forma)
Ef 1, 3-14
Az apostol visszatekint a megváltásra, amelyet Jézus hozott, és példát ad
Isten kegyelmének magasztalására, ami valójában minden hívő feladata. Az
Atya Jézus Krisztusban öröktől fogva kiválasztott bennünket, hogy szentek
és feddhetetlenek legyünk előtte. Krisztus valóban elvette a világ bűneit és
megszerezte nekünk a fogadott fiúságot és feltárta előttünk az üdvrend
végső állapotát. Az ő fősége alatt kialakul a teremtett világ teljes összhangja,
amelyben mindenki megtalálja a maga helyét és boldogságát.

Testvéreim! Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki
Lelkének minden mennyei áldásával megáldott minket Krisztus által. Őbenne választott ki minket a világ teremtése előtt, hogy szentek
és feddhetetlenek legyünk színe előtt. Szeretetből eleve arra rendelt
bennünket, hogy akaratának tetszése szerint Jézus Krisztus által fogadott fiakká legyünk, és magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel
szeretett Fiában jóságosan megajándékozott minket. Őbenne nyertük
el vére árán a megváltást és bűneink bocsánatát bőséges kegyelme
folytán, amelyet teljes bölcsességben és megértésben gazdagon árasztott ránk. Tudtunkra adta ugyanis akaratának titkát, azt az őbenne
előre meghatározott jóságos tervet, hogy elérkezik az idők teljessége,
és Krisztusban mint Főben egyesít mindent, ami a mennyben és a
földön van. Őbenne nyertük el mi is az örökséget annak rendelése
szerint, aki mindent szabad elhatározásából tesz. Szolgáljunk hát
fölsége dicsőségére, mi, akik már korábban is Krisztusba vetettük
reményünket. Benne kaptátok meg ti is a megígért Szentlélek pecsétjét, miután hallottátok az igazságról szóló tanítást, üdvösségetek
evangéliumát, és hittetek benne. Ő a foglalója örökségünknek, annak,
hogy teljesen megváltva övéi legyünk az Isten fölségének dicsőségére.
EVANGÉLIUM
Mk 6, 7-13
Az apostolok első szétküldésének nevelő célzata volt. Meg kellett tanulniuk,
hogy Krisztus hatalommal rendelkezik, és terve megvalósul. De már a végső
küldetés lényeges vonásai is felismerhetők. Ne keressenek támaszt földi
javakban, pénzben és más eszközökben, hanem bízzák magukat Krisztus
erejére. Első feladatuk legyen a szeretet gyakorlása. Ahol nem fogadják be
őket, menjenek tovább, biztosan találnak majd máshol jóakaratú embereket.
Abban az időben: Jézus magához hívta a tizenkettőt, és kettesével
elküldte őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkek felett.
Megparancsolta nekik, hogy az útra ne vigyenek semmit, csak
vándorbotot: sem kenyeret, sem tarisznyát, sem pénzt az övükben.
Sarut kössenek, de két ruhadarabot ne vegyenek magukra. Azután
így folytatta: ,,Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott addig,
amíg utatokat nem folytatjátok. Ha valamely helységben nem
fogadnak be és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, s még

a port is rázzátok le lábatokról, tanúbizonyságul ellenük.” Azok
elmentek s hirdették mindenkinek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt
kiűztek, és olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak.
Kocsis Imre:

Az Eucharisztia mint forrás
János evangéliumában a megdicsőülő Krisztus három
adományt juttat az Egyháznak: a Szentlelket, a keresztség
megtisztító vizét, és az életet biztosító Eucharisztiát. Ez a
három adomány Szent János első levelében is megjelenik.
„Tehát hárman tanúskodnak: a Lélek, a víz és a vér, és ez a
három egy” (1Jn 5,7-8). A víznek és vérnek a Szentlélek ad
tanúsító erőt, vagyis a keresztség és az Eucharisztia a
Szentlélek által lehet az üdvösség forrása.
Pál apostol így ír erről, a pusztai vándorlásra emlékeztetve: „Mindnyájan
ugyanazt a lelki ételt ették, ugyanazt a lelki italt itták. Ittak ugyanis a lelki sziklából, amely kísérte őket, s a szikla Krisztus volt” (1Kor 10,3-4). Nem kétséges,
hogy a „lelki étel” a mannára, a „lelki ital” pedig a sziklából fakasztott vízre vonatkozik. A „lelki” jelzőt Pál apostol olyan valóságokra (személyekre
vagy dolgokra) alkalmazza, amelyek a Szentlélek hordozói, vagyis amelyekben a Szentlélek van jelen. Pál keresztény szemszögből, az Eucharisztiából kiindulva tekinti az ószövetségi adományokat „lelki” valóságoknak.
Mivel az Eucharisztia Szentlélektől áthatott táplálék, ezért az előképek is a
Lélek működésének hatását hordozzák magukban.
A lelki itallal kapcsolatban Pál igen sajátos és eredeti megjegyzést tesz,
amikor a vizet adó sziklát a második isteni személlyel azonosítja, mielőtt
még megtestesült volna Krisztusként. Az a Krisztus, aki az Eucharisztiában
jelen van és táplálja a benne hívőket, már az Ószövetség idején hatékonyan
jelen volt Izrael történetében. Ez a hatékonyság még erősebben tapasztalható az Egyházban, hiszen az Eucharisztiában Krisztus mint sziklaforrás,
egyben táplálék is. Krisztus az Eucharisztiában úgy forrás, hogy beépül a
hívőbe, vagyis nemcsak külső valóság, amelyből előjön az éltető erő, hanem
ő maga a hívőket belülről éltető és fenntartó erő. Így az Eucharisztiára
(mint lelki italra) is vonatkoztatható az az ígéret, amelyet Jézus a szamáriai
asszonynak mondott: „Aki ebből a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz
benne” (Jn 4,14).
/Forrás: Kocsis Imre: „Minden forrásom belőled fakad”. Kommentár a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alapdokumentumának biblikus részéhez in Élet az élet kenyeréből. Az Eucharisztia teológiája (szerk.: Puskás A., Laurinyecz M.), SZIT, Budapest, 2021./

