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- A Rózsafüzér Társulat megerősítésével kapcsolatban csak
ismételni szeretnénk, hogy várjuk az imádkozni kész híveket, a négy mellékoltárra elhelyezett jelentkezési lapokon, melyeken egyúttal a szükséges eligazítást is olvashatják.
- A templomunk belső restaurálásával kapcsolatban jelezzük, hogy még az előkészítő tervezések és az engedélyezések sora nem ért a végére. Úgy néz ki, hogy július utolsó hetében kezdődhetnek a látható munkák.
- Előre jelezzük a „Jegyesek búcsúja” szép eseményét. Augusztus 15-én, vasárnap 10 órakor Ercsiben, a Nagyboldogasszony kegytemplom búcsúnapján Spányi Antal püspök atya tart ünnepi szentmisét. A főpásztor és Szeleczky
Csaba plébános szeretettel várja az egyházmegye zarándokhelyére a házasságra készülő jegyeseket, akiket püspök atya a szentmise keretében külön áldásban is részesít.
- Csütörtökön emlékezünk a bűnbánó Szent Mária Magdolnára, pénteken Szent Brigittára, Európa társvédőszentjére,
míg szombaton Árpád-házi Szent Kingára, IV. Béla királyunk lányára emlékezünk, aki lengyelországi szerzetesrend vezetője is volt. Jövő vasárnap idősebb Szent Jakab
apostolnak lenne az ünnepe, de a vasárnap miatt ebben az
évben elmarad.
Az elmúlt héten eltemetett halottunk:
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OLVASMÁNY
Jer 23, 1-6
Az ószövetségi vallásban még nem volt állandó tanítóhivatal, de a próféták
esetről esetre ostorozták a visszaéléseket. 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 törődtetek vele. Nos, nekem majd
gondom lesz rátok, mégpedig gonosz tetteitek szerint” - mondja az
Úr. ,,Nyájam maradékát viszont magam gyűjtöm össze azokból az
országokból, ahová elűztem őket: visszahozom őket legelőikre, ott
gyarapodni fognak és megsokasodnak. 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
22, 1-3a. 3b-4. 5. 6
Válasz: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.

SZENTLECKE
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 népet össze akar gyűjteni
titokzatos testének egységébe. A béke szerzőjeként mindenkit Atyjához akar
vezetni.

szíve. Olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Ezért tanítani
kezdte őket sok mindenre.

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 érvénytelenítette. Mint békességszerző a két népet magában
eggyé, új emberré teremtette, és egy testben mind a kettőt
kiengesztelte
Istennel
kereszthalála
által,
amellyel
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.

„Mi ugyanis az Atyával, és az ő Fiával, Jézus Krisztussal vagyunk közösségben” (1Jn 1,4). Szent János
apostol a koinónia, vagyis a közösség szót használja. A
mondat bevezetése: „hogy ti is közösséget bírjatok velünk”, befejezése pedig: „hogy a mi örömünk legyen
beteljesített”. Mit jelent ebben a mondatban a koinónia
szó? A koinosz szó értelme: valami, ami közös. A koinóneó szó értelme: közösen bír, része van valamiben. A koinónia értelme pedig: részesülés, közösség. A szó jelenthet olyasmit is, mint az ökonómia =
háztartás, a családi birtok javaiban részesedés, vagyis az oikos nomos
= a ház törvénye.
A közösség optimálisan fejeződik ki a közös étkezés ünnepi eseményében, a közös asztal körül a családfő által megtört egy kenyérben, a
közös tálban részesülve. Az ünnepi étkezés kontextusát támasztja alá a
mi szövegünkben a chara hémón = a mi örömünk kifejezés.
Szent János első levelében található ez a mondat is: „közösséget bírunk egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket” (1Jn
1,7). A haima Jézu, vagyis Jézus vére az eucharisztikus étkezés része.
A Jelenések könyvében ez áll: „Boldogok, akik megmossák ruhájukat a Bárány vérében, hogy hatalmuk legyen az élet fája fölött, és a kapukon át bemenjenek a városba” (Jel 22,14). Akik a Bárány vérében
megmosottak, azok odamehetnek az Eucharisztia ételéhez – ezt jelenti
az élet fája; bemehetnek abba a városba, ahol minden az Isten. Ez tehát
a koinónia.
Ugyanakkor ezt is írja Szent János: „Ha valaki hozzátok jön, és nem
ezt a tanítást hozza magával, ne fogadjátok be a házba” (2Jn 10). A
„házba befogadás” annyit jelent, mint az eucharisztikus étkezésen való
részvétel lehetősége.

EVANGÉLIUM
Mk 6, 30-34
Itt is képet kapunk Jézus nyilvános működéséről és magatartásáról. Az
apostolokat külön oktatni akarja, hogy alkalmassá váljanak küldetésükre. A
világban jelen van az éhség 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

Takács Gyula:

A közösség mint az Eucharisztiára utaló
kifejezés Szent János írásaiban
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