
Hirdetések 

1. Az elmúlt napokban a Kormány a járványügyi korlátozások újabb 

enyhítéséről döntött. Ennek következtében Püspök atya úgy rendelkezett, 

hogy a szentmiséken a maszk használata és a védőtávolság megtartása már 

nem kötelező, viszont továbbra is csak kézbe lehet áldozni, valamint a 

szenteltvíz tartót üresen kell hagyni.  

2. Mivel a szentmiséken egyelőre nincs gyóntatás, mindazok, akik gyónni 

szeretnének, egyeztessenek időpontot az atyákkal telefonon, emailen vagy a 

szentmiséket követően. 

3. Kedden este 7-kor Igekör, szerdán 19:45-kor jegyeskurzus. 

4. Liturgikus ünnepek a héten: szerdán Keresztelő Szent János születését,  

szombaton Szent László királyt ünnepeljük. 

5. Ezúton jelezzük, hogy jövő vasárnap jelenik meg a Tanítvány utolsó 

nyári száma. A jövő vasárnapi számot követően legközelebb szeptemberben 

adunk ki plébániai értesítőt. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A börtönlelkész kérdezi az elítélttől: − Miért csukták le? − A hitem miatt. − 

Hogyhogy? − Azt hittem, nem derül ki amit tettem. *** Az ismert ügyvéd a 

kórházban, halálos betegen a Bibliát lapozza. – Maga meg mit csinál? - 

kérdezi az orvosa. – Joghézagot keresek… *** Jenőke lelkendezve rohan 

haza a bizonyítványával: – Hű, papa, óriási mázlid van! –  Na, mesélj! – 

Képzeld, jövőre nem kell új tankönyveket venned! 
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ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP 

Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják! (Mt 10,30) 

 Ki vagy engesztelődve a múltaddal? Bizalommal tekintesz a jövőbe? 

Ha igen, adj hálát érte. Ha nem, kérd az Istent, hogy jobban tudj bízni az Ő 

gondviselő szeretetében. A mai szentmise bevezető könyörgése akar 

megerősíteni minket: Istenünk, Te „gondviselő oltalmadat soha nem vonod 

meg”. Hogyan tudunk növekedni ebben a bizalomban? Ha elhisszük, hogy 

Isten jó, Ő a „Jóisten”. Nem elég hinni Istenben, azt is hinni kell, hogy Ő 

jóságos. Utóbbi különösen nehéznek tűnik időnként. Miért engedte meg Isten 

ezt vagy azt a tragédiát? Hol volt Isten, amikor szükség volt rá? Amikor 

ilyen kérdéseket teszünk fel, bár abból indulunk ki, hogy Isten létezik, talán 

azt is feltételezzük, hogy Isten közömbösen szemléli a szenvedéseinket, 

nincs benne fikarcnyi együttérzés sem. Ez az az a priori, amivel a Gonosz 

éket ver Isten és miközénk. Meggyőz minket arról, hogy Isten nem is olyan 

jó és szerető mint ahogy állítja magáról a Szentírásban. Ezt a fals gondolatot, 

ami mindnyájunkat megkísérhet, ki kell kigyomlálni ahhoz, hogy az Isten 

jóságába és gondviselő szeretetébe vetett hitünk zátonyra ne fusson. Ez nem 

jelenti azt, hogy Istennek nem „panaszkodhatunk”. Jézus maga is így fordul 
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az Atyához: „Istenem, Istenem, miért hagytál el?” (Mk 15,34) Istennel 

mindig lehetünk őszinték, de figyelni kell rá, hogy őt sose vádoljuk. Ismerjük 

fel, és mondjunk ellene azoknak a kísértéseknek, amik Isten jóságába vetett 

hitünket kikezdik! Gondoljunk többet azokra a helyzetekre, ahol korábban 

már megtapasztaltuk Isten szeretetét! Kérjük Istentől a nagyobb bizalom 

ajándékát! Ha ezeket megtesszük, egyre bátrabban fogunk ráhagyatkozni 

Istenre, mert tapasztalati ismeretünk lesz arról, hogy Ő milyen hihetetlenül 

jóságos! 

A Jézus Szíve tisztelet (második rész) 

 A Jézus Szíve tisztelet megnyilvánulási formái: az engesztelés, a 

viszontszeretet, Krisztus követése és önmagunk fölajánlása. Az engesztelés 

lényegében bekapcsolódás abba az engesztelésbe, amelyet Jézus mint főpap 

az Atya elé visz, de az ellene elkövetett sértés jóvátétele is. Önmagunk 

fölajánlása azt fejezi ki, hogy egyesülni akarunk a szeretettel, mellyel Isten 

szerette a világot, és minden fáradozásunkat, munkánkat, szenvedésünket 

ennek érdekében tesszük és viseljük. (...) 

 Az első péntek "időszerűsége". Hitéletünkben jártas keresztények 

ismerik a Jézus Szíve-tiszteletet, főleg az "első pénteki nagykilenced" 

gyakorlata révén. "Isten szeretete Jézus kereszten átszúrt Szívében nyilvánult 

meg, és viszontszeretetet hoz létre" (XVI. Benedek pápa). Jézus célja tehát 

az, hogy nemes, érzelmekben gazdag, bensőséges, baráti kapcsolatra 

léphessen velünk. Ennek – a dolog természeténél fogva – bizonyos hitéleti 

gyakorlatokban is meg kell mutatkoznia. Ebben Jézus maga van 

segítségünkre: szeretetének viszonzását kérve kilenc egymás utáni első 

pénteki szentáldozást ajánl. A maga részéről pedig így szólt: "Szívem 

irgalmában megígérem, hogy mindazoknak, akik e kérésemet teljesítik, 

megadom a végső bűnbánat kegyelmét; nem halnak meg a nekik szükséges 

szentségek nélkül." Jézus ezzel az ígéretével az utóbbi századokban hatalmas 

tömegeket vonzott magához.  

 Sajnos, a múlt század közepétől ez a buzgóság lehanyatlott. Sokféle 

oka van ennek. Egyik az, hogy a jobb megértés hiánya miatt a hívek számára 

a gyónás volt a fontos: "Gyónni megyek – első péntek van!" Már az is baj 

volt, hogy a sok gyónó láttán a gyóntató nem foglalkozott alaposan a 

lelkekkel. A "hamari munka" itt sem ért sokat. Pedig Jézus a gyónást nem is 

említette. Igen, gyónjon meg, aki lelkiismerete terhén könnyíteni akar, de a 

cél a bensőséges eucharisztikus találkozás gyümölcse: az elmélyülő barátság 

Jézussal. A szívek találkozása. Manapság egyre kevesebb a gyónás 

(különböző okokból). És vele – az "első péntekes" hívők száma is kisebb lett. 

 Ugyanakkor megfigyelhető a személyes Jézus-kapcsolat növekvő 

igénye. E változást jobban megértjük, ha összeillesztünk két jézusi 

kijelentést: "Aki megtartja parancsaimat, az szeret engem" – "Aki szeret 

engem, megtartja tanításomat". Mindkét kijelentésben a parancsszámba 

menő tanítás megtartásáról és a szeretetről is szó van. Régebben inkább a 

parancsok megtartását láttuk fontosabbnak – ebben rejlett Jézus szeretete. 

Mint láttuk, egyre inkább érvényesül – főleg a komolyan vallásos fiataloknál 

– a fordított sorrend: szeressük meg Jézust, éljünk vele személyes, szívtől 

szív felé forduló barátságban. Igen, bűnösök vagyunk, de hát Jézus "nem 

azért jött, hogy az igazakat hívja, hanem a bűnösöket" (Mk 2,17). Őket 

vonzza Jézus irgalmas Szíve – többek közt az első pénteki felhívással is. 

Mennyire kedvez ez a fordulat a Jézus Szíve szerinti lelkiségnek! (Forrás: 

Hevenesi János SJ / Forrás: Új Ember) 


