
Hirdetések 

1. Püspök atya úgy rendelkezett, hogy a szentmiséken a maszk használata és 

a védőtávolság megtartása már nem kötelező, viszont továbbra is csak kézbe 

lehet áldozni. A gyóntatófülkék továbbra se használhatók, ezért aki gyónni 

szeretne, személyesen egyeztessen időpontot az atyákkal. 

2. Június 29-én, hétfőn, Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén reggel 

fél 8-kor és délelőtt fél 10-kor lesz szentmise a templomban. Július 2-a, 

csütörtök Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony). 

3. Július 3-a, Szent Tamás apostol ünnepe, egyben első péntek, reggel 7-

kor és este 6-kor szentmisével a templomban. Lesz beteglátogatás, ám Péter 

atya, mivel a héten nem lesz itthon, személyesen jelzi majd az érintetteknek, 

mikor tudja meglátogatni őket.  

4. Ma jelent meg a Tanítvány utolsó nyári száma. Legközelebb 

szeptemberben adunk ki plébániai értesítőt. 

A járványidőszakról: Szobabiciklit keresek, munkába járáshoz kell… *** A 

szülők számára most kiderül, minden igaz volt, amit a szülőin hallottak...  

*** Tudja-e valaki, hogy mikortól lehet fürdeni, vagy még mindig csak kezet 

lehet mosni?? *** Kedves Szülők! A márciusi magatartás és szorgalom 

jegyeket legkésőbb keddig szíveskedjetek leadni az ofőnek! *** Ma le kell 

vinnem a szemetet! Úgy izgulok... Azt sem tudom mit vegyek fel... *** A 

húsvéti gyónást otthon végeztem el a feleségemmel. Nem olyan megbocsátó, 

mint Isten... *** Nem vagyok sorozatfüggő, de már nagyon várom az 

Operatív törzs évadzáró epizódját. *** Az mondták, a boltba csak maszkban 

lehet bemenni, de a többieken ruha is volt. 
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ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP 

Aki titeket befogad, engem fogad be. (Mt 10,40) 

 Az evangélium tele van paradoxonokkal: aki elveszíti életét, 

megtalálja azt; aki első akar lenni, legyen a legutolsó; aki a legkisebbé válik, 

az a legnagyobb, stb. Ezek a látszólagos ellentmondások rámutatnak arra, 

hogy Isten gondolatai mennyivel felette vannak a mi gondolatainknak. Jézus 

azt is kéri, hogy „ha vendégséget rendezel, hívd meg a szegényeket, bénákat, 

sántákat, vakokat. S boldog leszel, mert nem tudják viszonozni.” (Lk 14,14) 

Jézus nyilván nem ítéli el, ha rokonainkat, barátainkat látjuk vendégül, de  

hangsúlyozni akarja, hogy ne a fizetségért cserébe tegyünk jót. Jézus 

radikális. Az evangélium egy teljesen új szemléletmódra akar elvezetni 

minket, ahol már nem az önös érdek, a számító magatartás irányítja 

tetteinket, hanem az isteni szeretet, amelyik ad akkor is, ha nem kap cserébe 

semmit, jót tesz anélkül, hogy elvárná a viszonzást. Jézus ismer minket, és 

tudja, hogy milyen gyengék vagyunk, és hogy mennyire nehéz ezt 

meglépnünk. Ezért jutalommal motivál minket. „Ha valaki egy pohár friss 

vizet ad is e legkisebbek egyikének (…), bizony mondom nektek, nem marad 

el a jutalma.” (Mt 10,42) A jutalmat megkapjuk a mennyben, de már itt a 
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földön is! Ahogy történt ez a sunemi asszonnyal, aki befogadta Elizeus 

prófétát. Azért adott neki ételt és szállást, mert „Isten szent emberének” 

tartotta őt; nem várt érte cserébe semmit. Isten viszont, akit nagylelkűségben 

nem lehet felülmúlni, bőségesen megjutalmazta az asszonyt, és jóságáért 

cserébe megáldotta őt életének azon a területén, ahol erre leginkább szüksége 

volt: termékennyé tette az addig meddő házasságát. Tegyünk mi is valami 

jót, nem az emberek elismerése végett, hanem Isten iránti szeretetből. 

Megtapasztalhatjuk így az önzetlen szeretet átalakító erejét, és megláthatjuk 

azt is, hogy Istent nem lehet túlszárnyalni nagylelkűségben! 

A Jézus Szíve tisztelet (harmadik rész) 

 Az “ELSŐPÉNTEKI NAGYKILENCED“, a Jézus Szíve-tisztelet 

imádságos gyakorlatát 9 egymást követő hónapban kell megtartani. Jézus 

Szíve Alacoque Szt Margitnak adott ígéretei között szerepel: „Megadom a 

végső megigazulás kegyelmét mindazoknak, akik 9 egymást követő hónap 

első péntekén gyónnak és áldoznak. Nem halnak meg a halálos bűn 

állapotában, sem a nekik szükséges szentségek nélkül. Isteni szívem biztos 

menedékük lesz haláluk óráján.” Az elsőpéntek hagyományos formája a 

minden hónap első péntekén való szentgyónás, majd a szentmisén való 

részvétel szentáldozással. 

 Jézus 12 ígéretet tett Alacoque Szent Margiton keresztül a világnak, 

amelyekben megmutatkoznak azok az irgalmak, amelyeket Jézus Szíve tesz 

azok javára, akik hittel szeretik, tisztelik és szolgálják AZ Ő ISTENI 

SZÍVÉT. Az ígéretek a következők: 

1. Megígérem – mondja az Úr –, hogy megadom nekik az Állapotbeli 

kötelességeikhez szükséges összes kegyelmet. 

2. Megadom és megőrzöm a békét családjaikban. 

3. Minden bánatukban, szomorúságukban, gondjaikban megvigasztalom 

őket. 

4. Életükben, de különösen átváltozásuk (haláluk) óráján biztos 

megmenekülésük leszek. 

5. Kiárasztom bőséges áldásaimat minden vállalkozásukra. 

6. A bűnösök Szívemben megtalálják az Irgalom forrását és végtelen 

tengerét. 

7. A bágyadt, lanyha, erőtlen lelkek Szeretetre fognak gyúlni. 

8. A buzgó lelkek rövid idő alatt tökéletességre jutnak. 

9. Meg fogom áldani azokat a házakat, amelyekben Szívem képét 

kifüggesztik és tisztelik. 

10. A papoknak meg fogom adni a kegyelmet, hogy a legkeményebb 

szíveket is megindítsák, és megérintsék. 

11. Azok nevei, akik ezt az ájtatosságot terjeszteni fogják, Szívembe lesznek 

írva. 

12. Mindazok számára, akik 9 egymásután következő hónap első péntekén 

áldoznak, megígérem a végső megtérés ajándékát; ők nem velem 

ellenségeskedésben fognak átalakulni (meghalni), hanem megkapják a 

Szentségeket és Szívem biztos menedékük lesz a végső pillanatban.  

(Forrás: Metropolita.hu) 

 


