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Evangélium 
…”senki sem jöhet hozzám, ha 

az Atya nem vonzza”… 

(Jn 6,41-51) 

A filozófia és a dolgok eredeté-

nek megismerése utáni vágy 

Szent Ágostont arra a következte-

tésre vezette, hogy az Isten utáni 

vágyat bennünk maga az Isten 

ültette el. Így az érdeklődésünk 

Isten érdeklődése bennünk. Aho-

gyan a nyájat vonzza a legelő 

friss zöldjének látványa és íze, 

úgy vezet bennünket az Isten ke-

gyelme. Ezért képtelenek va-

gyunk imádkozni, és Istent keres-

ni az Ő segítsége nélkül. 

„Egy leányzó azt mondta Jézus-

nak: Ételt és italt akarok adni 

neked. Mert látom, hogy szomja-

zol és éhezel és fázol, emberfia. 

Jöjj a forráshoz, hogy italt adjak, 

és lábaidat megmossam langyos 

vizével. 

És mikor a forráshoz értek, a 

leányzó kinyújtotta kezét, hogy 

tenyerébe merítsen és odatartsa 

neki: és a forrás vize elapadt, és a 

szikla megkeményedett. És az em-

berfia szomjazott. 

És mikor gyümölcsöskertbe ér-

tek, az emberfia kinyújtotta kezét, 

hogy gyümölcsöt tépjen magának 

- s a gyümölcsök összeszáradtak 

és lefonnyadtak a fáról. És ötezer 

kenyér feküdt és tömlőben bor - és 

mikor felé akart harapni, eltűnt 

az ötezer kenyér, s a bor kiömlött 

a földre. És nyújtottak neki ételt 

és italt, és az ő karja megdermedt 

és megbénult, és nyelve szájpadlá-

sához tapadt. És fellángolt a gye-

henna tüze az ő testében. 

És a fegyveresek vizet nyújtottak 

felé és a víz ecetté változott. És a 

folyóvíz megállt, és megdermedt 

az ő medrében - és az ég kárpitja 

megrepedt, és a nap megállt az 

égen, és a kő megállt a levegőben. 

És a sírok kinyíltak, és a halottak 

kiléptek, és kinyitották szemüket, 

és az ő szeme becsukódott, és meg-

halt.” (Karinthy Frigyes: - 

Mirákulum) 

Minden átváltozik Isten akara-

tává az ember kezében. Az én 

akaratom, hogy megvédjem Jé-

zust a főpapoktól, a nép véneitől 

és a templom őrségének letartóz-

tatásától. Az Atya akarata pedig, 

hogy elfogják és megöljék a Fiát. 

János evangéliuma nem beszél 

Jézus utolsó vacsorájáról. A 

szentmise alapítása helyett Jézus 

étkezés keretében mossa meg ta-

nítványai lábát. 

Szent John Henry Newman bí-

boros szerint Jézus a mai evangé-

liumban nem kenyeret, hanem 

hálaadását adja nekünk. Ő az 

eucharisztia, az Oltáriszentség. 

Newman püspöki jelmondata ez 

volt „a szív a szívhez szól” (Cor ad 

cor loquitur). Itt a kenyér nem az 

ostya, hanem az a bensőséges 

hangnem, ahogyan Jézus magá-

ról, mint élő kenyérről beszél. 

Ezért mind a kettőt eucharisztiá-

nak nevezzük. A szentostya is az, 

és a ma hallott hálaadó imádság 

is az. 

Minden ima az, amit a Lélek 

indít el bennünk! 

G.F.  

Nekünk megadatott 

a találkozás 
2021. szeptember 5-12. között 

került sor Magyarország főváros-

ában, Budapesten az 52. Nemzet-

közi Eucharisztikus Kongresszus 

(NEK) megszervezésére, amely a 

római katolikus egyház rendsze-

res világméretű eseménysoroza-

ta. Célja: az Oltáriszentség meg-

ismerésének és tiszteletének el-

mélyítése. Mérföldkövet jelent ez 

az emberiség életében, hiszen a 

hívőket megerősíti a hitében, míg 

a kételkedőket a helyes útra irá-

nyítja. 

Méltán lehetünk büszkék erre a 

megtisztelő feladatra, hiszen kö-

zel másfél évszázad óta 26 or-

szág, közöttük hazánk is elmond-

hatja, hogy második alkalommal 

adhat otthont az Oltáriszentség 

tiszteletének közös ünnepére.   

Az 1938-as Eucharisztikus ta-

lálkozón a Lánchíd volt a jelkép, 

amely az emberek egymás közötti 

kapcsolatát hirdette.  

Ferenc pápa továbbgondolásra 

motiváló szavai az emberek, az 

egyházak megbékélését, összetar-

tozását közvetítette. Felhívta fi-

gyelmünket, hogy az Eucharisz-

tia azért van, hogy emlékeztessen 

bennünket Krisztus urunk szere-

tetére. 

A Szentatya a prédikációjának 

záró gondolatában magyarul ál-

dotta meg az országot himnu-

szunk szavaival „Isten áld meg a 

magyart”. 

A hét folyamán a NEK himnu-

sza, a Győzelemről énekeljen 

napkelet és napnyugat kezdetű 

csodálatos imánk többféle, válto-

zatos módon hangzott el. Fiatalos 

lendülettel, immár modern feldol-

gozásban, vagy rézfúvós katona-

zenekar közvetítésével, mígnem 

csodálatos orgona kísérettel és 

nagyzenekari előadásban, de a 

küldetése, a mondanivalója min-

dig eljutott az emberek szívéhez. 

A médián keresztül fantaszti-

kus eseménysorozatot követhet-

tünk az elmúlt héten, és egy fe-

ledhetetlen zárónapot tudhatunk 

magunkénak.  

Örömteli hangulatot varázsolt 

az a felemelő érzés, hogy 21 év 

után először volt jelen pápa a zá-
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Te kit választanál? 

Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Szent Adalbert volt, aki  

Prága püspöke, Magyarország és 

Poroszország hittérítője volt. 

Többször járt Magyarországon. A 

legenda szerint ö tartotta ke-

resztvíz alá a fiatal Vajkot, aki 

ekkor vette fel az István nevet. 

Látogatásai idején tanította a 

fiatal Istvánt, aki fel nézett rá, 

nagyon tisztelte. 997-ben egyik 

hittérítő útján mártírhalált halt. 

Új kérdésünk:  

Hol kötötte meg Mózessel a 

tízparancsolat törvényét az 

Úr? (MTörv  5.2) 

1. Jordán keleti oldalán? 

2. Arnom patak mentén? 

3. Hóreb hegyén? 

4. Pinga hegy lábánál? 

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 október 10-i 

számban közöljük. 

A szeptember 12-i játék nyerte-

se: Tapodi Endréné volt. 

M.L. 

Betűkavarodás 

Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Ne féljetek azoktól, 

akik megölik a testet, de a 

lelket nem tudják megöl-

ni.” (Mt 10,28) 

Az egyik, szeptember 26. és októ-

ber 3. közötti evangélium rövid 

részletének betűi kissé összeka-

varodtak; ABC sorrendbe rende-

ződtek: 

„Eééjkkrt aértz az aaárst 

ártu, djklnöü aákkmnostu 

az aaaábrst.” 

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 október 10-i számban közöljük. 

A szeptember 12-i játék nyerte-

se: Farkas Dezsőné volt.  

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Hirdetések 
 A héten lesz első péntek és egy-

ben október 1-je. Délelőtt a be-

tegeket látogatjuk, az esti 

szentmise végén imádkozzuk a 

Jézus Szíve litániát. 

 Október hónapban a hétközna-

pi szentmisék este 6 órakor 

kezdődnek, a szentmisék előtt a 

kedves hívek a rózsafüzért 

imádkozzák. 

 Október 3-án, vasárnap ter-

ményhálaadás lesz. Kérjük a 

kedves hívek adományait. 

Ugyanezen a napon, az esti 

szentmise keretében a bérmá-

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Tamara - Godó Tamás és Butty 

Beatrix gyermeke szeptember 18-

án; 

Zente - Patik Máté és Mészáros 

Annabella gyermeke szeptember 

19-én a keresztség szentségében 

részesült. 

Temetés:  

† Kopp Lászlót életének 59. évé-

ben szeptember 14-én az újszege-

di temetőben utolsó útjára kísér-

tük. 

P.Gy. 

Létige 
26. v.: Szám 11,25-29; Zs 

18B; Jak 5,1-6; Mk 9,38-

43.45.47-48 

27. h.: Zak 8,1-8; Zs 101; Lk 9,46-

50 

28. k.: Zak 8,20-23; Zs 86; Lk 

9,51-56 

29. sz.: Dán 7,9-10.13-14 vagy Jel 

12,7-12a Zs 137 Jn 1,47-51 

30. cs.: Neh 8,1-4a.5-6.7b-12; Zs 

18,8-11; Lk 10,1-12 

1. p.: Bár 1,15-22; Zs 78; Lk 10,13

-16 

2. sz.: Bár 4,5-12.27-29; Zs 68,33-

37; Lk 10,17-24 

3. v.: Ter 2,18-24; Zs 127; Zsid 2,9

-11; Mk 10,2-16 

lás szentségét kapják meg az 

arra felkészült fiataljaink. 

 Ugyancsak október 3-án, vasár-

nap első vasárnap lesz, a dél-

előtti szentmise végén imádkoz-

zuk a Jézus Szíve litániát. 

 Mindazoknak, akik a templom 

takarításában, a ligeti kápolna 

búcsújánál és az elsőáldozásnál 

tevékenyen segítettek, munká-

jukat hálásan köszönjük. 

P.Gy. 

ró szentmisén és történt mindez a 

mi hazánkban. 

 2017-ben, Mária tiszteletére a 

Hősök ligetének kápolnájában 

rendezett szentmisét követően 

kaptuk meg az előkészületi évek-

re szóló eucharisztikus imánk 

nyomtatott szövegét, amelyet 

szinte minden vasárnapi szentmi-

se végén elmondtunk. Kivételt 

képezett az énekes imák gyakor-

lása. (Folytatjuk.) 

Peták Angéla 


