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Evangélium 
…”a tágas emeleti  

terem”… (Mk 14,12-16.22-26) 

Aquinói Szent Tamás a Tóra 

egyik mondatát idézi Úrnapján, 

ezzel akarja összehasonlítani az 

Ószövetség és Újszövetség Iste-

nét. 

„Mert hát hol van olyan nagy 

nép, amelyhez istenei oly közel 

volnának, mint hozzánk az Úr, a 

mi Istenünk, amikor csak hozzá 

folyamodunk?” (MTörv 4,7) Ha az 

ószövetségnek ilyen közeli Istene 

volt, akkor az újszövetség áldo-

záskor lelkünkbe jövő Istene 

mennyivel nagyobb! 

Egy bizánci bibliatudós szerint 

(ohridi Theophylactos) a húsvéti 

vacsorának helyet adó terem urát 

értelemnek hívták, aki a házban, 

saját maga testében mutatott az 

apostoloknak egy tágas emeleti 

termet: az ember felfogó képessé-

gének, tehetségének nagy helyi-

ségét. Úgy gondolta, hogy ez nem 

hiábavalóságokkal és büszkeség-

gel van tele, hanem ürességgel. 

Ez a legméltóbb berendezési 

tárgy Isten fogadására. Azt is 

tudta, hogy Jézus húsvéti vacso-

ráját két apostola készítette elő, 

Péter és János. Péter, a munkás, 

tettre kész halász, János, a szót-

lan, elmélkedéséről ismert, szere-

tett tanítvány. Azaz a jócseleke-

det és elmélkedés. Ez a kettő 

szükséges ahhoz, hogy az Úr szí-

vesen üljön le asztalunkhoz. 

Ebben a felső teremben felsőbb-

rendű események történnek. 

Nemcsak vacsora, hanem egy ta-

lálkozásban megélt mennybeme-

netel. 

Ligouri Szent Alfonz egyik be-

szédében III. Ince pápára hivat-

kozik, aki azt tanította, hogy 

„Jézus Krisztus szenvedésével 

megszabadított minket a bűntől, 

amit elkövettünk, az Oltáriszent-

séggel pedig azoktól a bűnöktől, 

melyeket el fogunk követni.” 

300 évvel később ezt ismételte 

meg Szent II. János Pál pápa, aki 

2003. év Nagycsütörtökén egy 

apostoli levelet adott ki az Oltári-

szentségről (Ecclesia de Eu-

charistia). Ebben Jézus szavait 

idézi (Jn 6,41-51), aki az élet ke-

nyerének mondja magát. 

A Pápa szerint, akik magukhoz 

veszik az Oltáriszentséget, nem 

kell várniuk a halálig, hogy meg-

kapják az örök életet. Mert az 

áldozás pillanatában az övék lett. 

Az eucharisztiával való találko-

zás egyesíti a mennyei és földi 

liturgiát, ahol a szentekkel és az 

angyalokkal együtt közösen, fo-

lyamatosan imádjuk az Istent.  

Nem elnyerni nehéz az örök éle-

tet, hanem abban megmaradni. 

Ezt a kenyeret ünnepeljük ma, 

aki eljön az oltárra az átváltozta-

tás pillanatában, életünkbe pedig 

az áldozás vágyában. Most érkez-

tünk meg a mennybe. 

Nem véletlenül mondta Maxi-

milian Kolbe atya: „a szentmise 

csúcspontja nem az átváltoztatás, 

hanem az áldozás”. Nem a ma-

gasba emelés, hanem a találko-

zás. Ettől a csúcstól már nincs 

feljebb. Mert a mennytől nincs 

mennyebb. Ott Isten minden, 

mindenben. 

G.F.  

Kis történetek  

Anthony de Mellotól 
Ami igazán bánt, az létem teljes 

közönségessége. Egyetlen olyan 

fontos dolgot sem csináltam, amit 

a világ figyelemre méltatna. 

Tévedsz, ha azt hiszed, hogy a 

XXIII. János pápa tíz 

törvénye a lelki  

nyugalom eléréséhez 

1. Ma megkísérlem úgy átélni a 

napot, hogy nem akarom egy-

szerre megoldani életem problé-

máját. 

2. Ma igen nagy figyelmet fordítok 

fellépésemre: senkit sem bírá-

lok, sőt arra sem törekszem, 

hogy másokat helyreigazítsak 

vagy kijavítsak,… csak maga-

mat. 

3. Ma boldog leszek abban a tu-

datban, hogy boldogságra szü-

lettem… nemcsak a másvilági, 

hanem az evilági boldogságra 

is. 

4. Ma alkalmazkodom a körülmé-

nyekhez anélkül, hogy megkí-

vánnám: a körülmények alkal-

mazkodjanak az én kívánsága-

imhoz. 

5. Ma tíz percet szánok az időm-

ből egy jó olvasmányra; amint a 

táplálék a testi élethez, a jó ol-

vasmány a lelki élethez is szük-

séges. 

6. Ma elvégzem a napi jótettet, és 

senkinek sem dicsekszem vele. 

világ figyelme az, ami jelentősé-

get ad egy cselekedetnek! – 

mondta a Mester.  

Hosszú szünet következett. 

Na jó, akkor nem csináltam 

semmi olyat, ami akár jóra, akár 

rosszra indított volna másokat.  

Tévedsz, ha azt hiszed, hogy 

mások befolyásolása adna jelen-

tőséget egy cselekedetnek.  

Akkor mi ad jelentőséget egy 

cselekedetnek? 

Ha önmagáért teszed a lényed 

egészéből. Akkor érdek nélküli, 

Isten-szerű cselekedet lesz.  

N.-né és K.L.-né 
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Szent István volt, aki a 

keresztény magyar állam megte-

remtőjeként a magyar történelem 

egyik legkiemelkedőbb alakja 

lett. A katolikus egyház egyház-

szervezői tevékenysége miatt 

szentté avatta, és Magyarország 

fő védőszentje lett. 

Új kérdésünk:   

Hol mondta Jézusnak három 

tanítványa: „Mester, jó ne-

künk itt lenni”? 

1. Betszáda városánál? 

2. A hegy tetején? 

3. A Getszemáni kertben? 

4. A főtanács előtt? 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, csütörtök estig 

dobják be a plébánia postaládájá-

ba. A helyes megfejtők között egy 

könyvet sorsolunk ki.  A szeren-

csés nyertes nevét az augusztus 

15-i számban közöljük.  

A július 18-i játék nyertese:        

Kereszti Gáborné volt. 

M.L. 

Betűkavarodás 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Nem vetik meg a pró-

fétát, csak a hazájában és a 

saját házában.” (Mt 13,57)  

Az egyik, augusztus 1. és augusz-

tus 8. közötti evangélium rövid 

részletének betűi kissé összeka-

varodtak; ABC sorrendbe rende-

ződtek: 

„Et eéprt agyv, és én eerr a 

aáikklőrsz fgmoo eéiínpt 

aaáegyhmtz.”  

A helyes válaszokat (a bibliai 

idézetet és a bibliai vers számát) 

névvel és címmel ellátva, csütör-

tök estig dobják be a plébánia 

postaládájába. A Létige segít! A 

helyes megfejtők között egy köny-

vet sorsolunk ki. A nyertes nevét 

az augusztus 15-i számban közöl-

jük. A július 18-i játék nyertese:    

Farkas Dezsőné volt.  

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Létige 
1. v.: Kiv 16,2-4.12-15; Zs 77,3-

54; Ef 4,17.20-24; Jn 6,24-35  

2. h.: Szám 11,4b-15; Zs 80; Mt 

14,13-21 

3. k.: Szám 12,1-13; Zs 50; Mt 

14,22-36 

4. sz.: Szám 13,1-2a.25 - 14,1.26-

29.34-35; Zs 105,6-23; Mt 

15,21-28 

5. cs.: Szám 20,1-13; Zs 94; Mt 

16,13-23 

6. p.: Dán 7,9-10.13-14; Zs 

96; 2Pét 1,16-19; Mk 9,2-10 

7. sz.: MTörv 6,4-13; Zs 17,2-4.47-

51; Mt 17,14-20 

8. v.: 1Kir 19,4-8; Zs 33; Ef 4,30 - 

5,2; Jn 6,41-51 

Hirdetések 
A héten, augusztus 6-án 

első péntek lesz. A reggeli mise 

végén imádkozzuk a Jézus Szíve 

litániát, majd délelőtt a betegeket 

látogatjuk. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Alexa - Makra Szilvia Anikó 

gyermeke  július 25-én a kereszt-

ség szentségében részesült. 

Temetés:  

† Losonczi Károlynét sz. Havasi 

Máriát életének 88. évében  júli-

us 22-én a kiskundorozsmai te-

metőben  utolsó útjára kísértük. 

P.Gy. 

Teréz Anya gondolatai 

Ne a messzi földeken keresd 

Jézust - nem ott lelhetsz rá. Ott 

van körülötted; veled van. Csak 

ne hagyd kialudni a szív lámpá-

sát, s akkor mindig ott lesz veled! 

Töltsd csak meg újra s újra e 

lámpást szeretetcseppekkel, s 

látni fogod, milyen jó is a te Iste-

ned, akit szeretsz. 

(Forrás: Kalkuttai Teréz anya 

bölcsességei) 

M.T.É. 

7. Ma olyasmit teszek, amihez 

semmi kedvem sincsen; ha gon-

dolataimban sértődöttnek érez-

ném magam, gondoskodom ró-

la, hogy senki se vegye észre. 

8. Ma új, részletes programot állí-

tok össze. Talán nem ragaszko-

dom hozzá pontosan, de megfo-

galmazom. És két rossztól tar-

tózkodom: a hajszától és a hatá-

rozatlanságtól. 

9. Szilárdan hiszek – akkor is, ha 

a tények az ellenkezőjét mutat-

ják – abban, hogy az isteni 

Gondviselés úgy törődik velem, 

mintha egyedül volnék a vilá-

gon. 

10.Ma nem félek, és különösen 

örülök mindennek, ami szép, és 

hiszek a jóságban. Nekem ada-

tott meg, hogy tizenkét órán át 

jót tegyek.  

M.T.É. 
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