
Hirdetés 

1. Jövő hét pénteken Jézus Szent Szívének főünnepe lesz. Reggel 7 és 

18 órakor lesznek szentmisék a templomban.  

2. A nyári ifjúsági táborról és az apa-fia kétnapos kirándulásról 

papírt, információkat, a sekrestyében lehet szerezni.  

3. Jövő hét szombaton lesz az egyházmegyei találkozó 

Csévharaszton, amelyre jelentkezni a sekrestyében lehet (busz). 

4. Ez a Tanítvány az utolsó a szeptemberi új tanévkezdés előtt. 

Használjuk ki a nyarunkat valóban úgy, hogy szellemileg, testileg és 

lelkileg is feltöltődjünk. A lelkünk számára minden üdülés, pihenés, 

meghívás egy mélyebb, személyesebb Isten-kapcsolatra, hiszen több 

időt tudunk tudatosan kiszakítani Őrá. Nála ugyanis nincsen „szünet”, 

állandóan vágyakozik utánunk, hogy önmagával ajándékozhasson 

meg, ezért próbáljuk magunkat igényesebbé tenni: részt venni 

hétköznapi szentmisén, lelkigyakorlaton, Biblia vagy más lelki 

olvasmányok olvasása révén, szükséget szenvedők megsegítésével, 

családi kapcsolataink rendbehozatalával, stb. 

 

Ferenc pápa júniusi imaszándéka 

„Abszurd ellentmondás, hogy békéről, béketárgyalásokról beszélünk és 

ugyanakkor előmozdítjuk vagy lehetővé tesszük a fegyverkereskedelmet. A 

különböző helyeken zajló háborúk valójában a problémák megoldására 

születtek vagy kereskedelmi háborúk, hogy illegálisan eladják a fegyvereket, 

hogy a halál kereskedői meggazdagodjanak? Vessünk véget ennek a 

helyzetnek. Imádkozzuk együtt, hogy a nemzetek vezetői határozottan 

kötelezzék el magukat a fegyverkereskedelem felszámolása érdekében, 

amely oly sok ártatlan áldozatot eredményez.”  
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Úrnapja és Te deum (elmúlt tanévért hálaadás) 

Szent János evangéliuma 

Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállt alá. Ha valaki ebből a 

kenyérből eszik, örökké él. A kenyér pedig, amelyet majd én adok, az én 

testem a világ életéért. Vitatkozni kezdtek erre a zsidók egymás közt, és ezt 

kérdezték: ,,Hogyan adhatja ez testét eledelül nekünk?’’ Jézus azt felelte 

nekik: ,,Bizony, bizony mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét, 

és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet tibennetek. De aki eszi az én 

testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt 

az utolsó napon. Mert az én testem valóságos étel, és az én vérem valóságos 

ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én 

őbenne. Amint engem küldött az élő Atya, és én az Atya által élek, úgy aki 

engem eszik, az is általam él. Ez az a kenyér, amely az égből szállt alá. Nem 

olyan, mint amit az atyák ettek és meghaltak; aki ezt a kenyeret eszi, örökké 

élni fog. 
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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! 

Nyári pihenés, szabadság 

Elkezdődött az első nyári hónap. Már maga a szó: nyár, általában kellemes 

érzéseket vált ki belőlünk. A nyár a várva várt pihenés alkalma. Diákok, és a 

munkától megfáradtak számára egyaránt a feltöltődés ideje. Júniusban már 

általános téma, hogy ki mikor megy szabadságra, mit csinál nyáron, hol és 

hogyan nyaral. Azt gondolom, érdemes ezen szentírási szakasz fényében 

elgondolkodnunk azon, hogy mi értelme van a nyaralásnak, illetve hogyan 

lehet értelmesen nyaralni. 

Amikor a kiküldött tanítványok visszaérkeztek a szolgálatból, Jézus így szólt 

hozzájuk: „Jöjjetek velem csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek 

meg egy kissé." Jöjjetek velem - mondta Jézus az apostoloknak, mert 

Krisztus követése nem ért véget a szolgálat, a tanulás, a munka befejeztével. 

Valaki egyszer azt mondta, hogy szívesen beiktatna néhány szabadnapot a 

kereszténységébe. Vagyis néhány napra felfüggesztené a Krisztussal való 

kapcsolatát. Ma sok templomba járó ember, amikor szabadságra megy, 

szabadságolja a hitét is. Pedig, akik Jézust Uruknak vallják, azoknak az 

egész életük, tehát a pihenésük is valamiféleképpen más, legalábbis más 

kellene hogy legyen. A nyári vakáció a hívő ember számára nem jelentheti 

azt, hogy akkor olyasmi is szabad, ami máskor nem. A pihenés nem azért 

van, hogy meglazuljon vagy megszakadjon az embernek Jézussal a 

kapcsolata. Éppen az ellenkezője ad értelmet a pihenésnek, ha közben a 

meglazult vagy megszakadt kapcsolat a megváltó Krisztussal ismét a helyére 

kerül. Ha így történik, akkor a pihenés ideje a felüdülés idejévé lesz, mert 

közben az Isten „erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi." 

(Iz 40,29) 

Tehát Jézus személye, az Ő jelenléte képes igazán értelemmel megtölteni a 

nyaralás idejét is. Olyan sokszor halljuk, amint Jézus szavait idézik: „Jöjjetek 

énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én 

megnyugvást adok nektek." (Mt 11,28) Higgyük is el végre, amit Jézus 

mond! Isten Jézusban nem „csupán" örök életre buzgó vízforrást fakasztott 

fel számunkra, hanem egy olyan gyógyító erejű forrást is, amelyből, ha 

merítünk, az már itt a földi életben is gyógyít, felüdít, felfrissít. 

Jézus egy lakatlan helyre hívta pihenni a tanítványokat. A „lakatlan hely" az 

emberektől távol eső környezet jellegzetessége pedig a csend. Igazán 

megállni Isten előtt csak elcsendesedve lehet. A ma élő modern ember 

életéből eltűnt a csend. Pedig ez nem pénzkérdés, mégis nagyon 

elszegényedtünk ezen a téren. Talán semmi nem hiányzik jobban a csendnél 

ennek a társadalomnak, amelyben ennyi kimerült, felmorzsolt idegállapotban 

szenvedő lelki beteg van. Sokkal több csendességre van szükségünk, és erre 

kitűnő alkalom lehet a nyaralás, vagy egy kirándulás a természetben… 


