
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfőn  15.30 Felsős ifjúsági csoport 

Szerda  18.30 Felnőtt katekézis 

Péntek  18.00 Gimnazista ifjúsági csoport 

Hirdetések 

1. A héten elsőpéntek lesz, vagyis reggel 7 és 19 órakor lesznek 

szentmisék a templomban. Idén pont erre a napra esik Jézus Szent 

Szívének főünnepe is. 

2. Július 4-től 8-ig lesz idén az ifjúsági tábor Keszthelyen, amelyre 

szeretettel hívjuk 5. osztálytól felfelé a fiatalokat.  

3. Az egyházmegyei találkozó idén Vecsésen, június 25-én lesz. 

Autóbusszal mennénk közösen, amelyre jelentkezni Varga Editnél, 

vagy a sekrestyében Marikánál lehet. 

Útravaló 

„Eucharisztikus Jézus, Te vagy az, aki egész életünket folytonos 

lelkigyakorlattá alakítottad, hogy 24 óráról 24 órára soha ne eresszünk le, és 

ha esetleg megálltunk volna, mindig készek legyünk újra felemelkedni” – 

Chiara Lubich 

 „Eucharisztia alapításának a célja, hogy testvérekké váljunk… hogy mi akik 

idegenek, szétszórtak, közömbösek voltunk egymással szemben, most 

összetartóak, egyenlőek, és barátok legyünk; azért kaptuk, hogy az 

érzéketlen, egoista, megosztott és ellenséges tömegből egyetlen néppé, igazi 

hívővé, egymást szerető néppé váljunk” Boldog VI. Pál pápa 

A világ elsősorban nem az Eucharisztiából kapja meg Krisztus üzenetét, 

hanem azok életéből, akik az Eucharisztiából és Isten igéjéből élnek, s ezáltal 

jelenvalóvá teszik Őt az emberek között! 
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Krisztus Szent Testének és Vérének vasárnapja 

Evangélium 

Jézus egy magányos helyre vonult apostolaival. A nép megtudta és utána 

ment. Ő szívesen fogadta őket, és beszélt nekik Isten országáról, akik pedig 

gyógyulást kerestek nála, azokat meggyógyította. A nap már hanyatlóban 

volt. Odament hozzá a tizenkettő: „Bocsásd el a népet – figyelmeztették –, 

hogy a környékbeli falvakban és tanyákon szállást és élelmet keressenek 

maguknak, mert itt elhagyatott helyen vagyunk.” „Ti adjatok nekik enni” – 

válaszolta. „Csak öt kenyerünk és két halunk van – mondták. – El kellene 

mennünk, hogy ennivalót vegyünk ennyi népnek.” Mintegy ötezer férfi volt 

ott. Akkor meghagyta tanítványainak: „Telepítsétek le őket ötvenes 

csoportokban.” Úgy is tettek. Letelepedtek mindnyájan. Jézus pedig kezébe 

vette az öt kenyeret és a két halat. Föltekintett az égre, megáldotta azokat. 

Majd megtörte, s tanítványainak adta, hogy osszák ki a népnek. 

Miután mindnyájan ettek és jóllaktak, még tizenkét kosárra való maradékot 

szedtek össze. 
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Úrnapi szekvencia 

Dicsérd, Sion, Üdvözítőd: Jó Pásztorod, hű segítőd áldja hangos éneked! 

Himnuszt mondj egész szíveddel, szóddal úgysem érheted el, méltón nem 

dicsérheted. Nagy dologról szól az ének: élet élő kútfejének, a Kenyérnek 

hódolunk, este lép a búcsútornak, a tizenkét apostolnak, mit kiosztott 

Krisztusunk.  

Hangosan hát fönnesengjen, ujjongjon és égre csengjen zengő lelkünk hangja 

ma! Mert mit ajkunk most magasztal: amaz ünnep, amaz asztal, amaz első 

lakoma. Ott új húsvét napja támadt: új kötése új Királynak; régi húsvét 

bétellett. Új világtól fut az óság, árnyat oszlat új valóság, fényesség űz 

éjfelet. S amit ott tett önkezével, emlékére nyílt igével hagyta Krisztus 

végeznünk.  

Szent igéktől megoktatva, üdvösséges áldozatra kenyeret s bort szentelünk. 

Ágazatja szent hitünknek: testté-vérré lényegülnek, kenyér s bor mivolt 

előbb. Régi rend itt újnak enged, szárnya lankad észnek, szemnek; élő hitből 

végy erőt! Színében bor és kenyérnek (jel csak ez, de más a lényeg) drága 

nagy jók rejlenek.  

Vér bár a bor, test az étel, egy is Krisztus, semmi kétely. Két szín őt nem 

osztja meg. Aki veszi, meg nem osztja, meg nem töri, nem szakasztja; 

mindenek épen veszik. Veszi egy, és ezrek veszik, s mind egyenlőn kapja 

részit; mégis nem fogyatkozik. Veszi jó, és veszi vétkes, ám gyümölcse 

vajmi kétes: élet vagy elkárhozás.  

Rossznak átok, üdv a jóknak: lásd az együtt áldozóknak végük milyen 

szörnyű más. S ha megtört az áldozatban, kétség, tudd meg, nincsen abban: 

úgy van ott minden darabban, mint a teljes szín alatt. Őt törés nem törheté 

meg: csak a jelnek, köntösének színe tört meg, ám a lényeg változatlan egy 

marad. Ímhol angyaloknak étke, vándorutunk erőssége, édes fiak 

vendégsége: rút ebeknek el ne vesd!  

Ősi manna ezt mutatja, ezt Izsáknak áldozatja, bárány vére csordulatja: 

képben írja régen ezt. Kegyes pásztor, igaz étek, édes Jézus, kérünk téged, te 

legeltesd, védd a néped, te mutasd meg kegyességed fönn az élők közepett. 

Mindenható fejedelmünk, étkünk, éltetőnk, szerelmünk, engedj asztalodra 

lelnünk, testvérül engedd ölelnünk odafönn a szenteket! 

 

Az élet igéje júniusban 

„Éljetek békében egymással” (Mk 9,50) 

Ez érvényes minden konfliktusra: építsünk kapcsolatokat az emberek és 

a népek között, hallgassuk meg, segítsük és szeressük egymást annyira, hogy 

„készek legyünk meghalni egymásért”. Tegyük félre a magunk igazát, hogy 

megérthessük a másikét, bár tudjuk, hogy nem mindig fogjuk teljes 

mélységében megérteni. Valószínű a másik is ugyanezt teszi irányunkban, és 

talán ő sem tud mindig teljesen megérteni minket és szempontjainkat. Ennek 

ellenére szeretnénk nyitottak maradni egymás iránt, akár a különbözőségben 

és a meg nem értésben is, hogy mindenekelőtt a kapcsolatot őrizzük meg. 

„Éljetek békében egymással” – hangzik a felszólítás az evangéliumban, 

amely azt jelzi, hogy ehhez komoly és elkötelezett odaadásra van szükség. 

Ez az egyik legfontosabb kifejeződése az egymás iránti szeretetnek és az 

irgalomnak, amire meg vagyunk hívva. 


