
Hirdetések 

1. Ma van Krisztus Szent Teste és Vére főünnepe. Teljes búcsút nyerhet az 

a hívő, aki áhítattal vesz részt az úrnapi körmeneten. 

2. Plébániai közösségi alkalmaink a héten: kedden délután 3-kor Szent 

László fiúkör. Szerdán este 6-kor Igekör. Csütörtökön este fél 8-kor kezdő 

katekumen csoport. Pénteken délután 3-kor Szent Teréz lánykör, este 6-

kor ifjúsági hittan. Vasárnap 9-kor ministráns foglalkozás. 

3. Szombaton fél 6-tól közös rózsafüzérezés lesz a Templomban a 

Rózsafüzér Társulat tagjainak vezetésével, aminek elsődleges szándéka az 

egyházközség lelki megújulása. 

4. Jövő vasárnap a fél 10-es misén kerül sor a bérmálásra készülő hittanosok 

befogadási szertartására, ami a bérmálásra való felkészülés egy fontos 

állomása. Imádkozzunk a bérmálandókért, hogy buzgón készüljenek fel a 

szentségi ajándékok befogadására! 

5. Hétköznapokon a szentmisék után, szombatonként az előesti mise előtt fél 

6-tól, ill. egyéni egyeztetés szerint folyamatos a gyónási lehetőség.  

6. Liturgikus ünnepek a héten: kedden Boldog Sándor István vértanúra, 

emlékezünk. Pénteken Jézus Szent Szíve főünnepe, szombaton a 

Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívének emléknapja lesz. 

7. Bíztatunk mindenki érdeklődőt, hogy mielőbb regisztráljon a Nemzetközi 

Eucharisztikus Kongresszusra. Ennek záró eseménye az az ünnepi 

szentmise, amit Ferenc pápa mutat be. A zárómise szeptember 12-én lesz 

Budapesten a Hősök terén, a részvétel regisztrációhoz kötött. Erre az 

alkalomra a különbusz(oka)t indítunk a plébániáról. Aki szeretne a plébániai 

csoporthoz csatlakozni, jelezze ezt a sekrestyében legkésőbb július 11-éig. 

8. Az imaapostolság júniusi imaszándéka a házasságra készülőkért: 

Imádkozzunk a fiatalokért, akik keresztény közösségek támogatásával 

készülnek a házasságra, hogy növekedjenek a nagylelkű, hűséges és türelmes 

szeretetben. 
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KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE - ÚRNAPJA 

A válaszos zsoltár válasza: Veszem az üdvösség kelyhét, * és az Úr nevét 

hívom segítségül.  

 Charles Bennet a texasi Galveston plébánosa volt. 1993-ban 

prosztatarákkal diagnosztizálták. Az akkor 73 éves atyát azonnal 

sugárkezelésnek vetették alá, amit azonban le kellett állítani, mert a vérképe 

– egy gyerekkori betegség következményeként – kritikussá vált. Charles atya 

levert állapotban ment haza a kórházból. Az azt követő napon plébániáján 

egy gyógyító imaösszejövetelt tartottak, ő pedig élt a lehetőséggel, és 

megkérte a gyógyító alkalom vezetőjét, hogy imádkozzon érte. Az illető 

készségesen eleget tett a kérésnek, és a közbenjáró ima után azt tanácsolta az 

atyának, hogy a legközelebbi szentáldozás alkalmával, kérje Jézust, hogy az 

Ő drágalátos Vére gyógyítsa meg a vérállapotát. Másnap reggel Charles atya 

a szentmisén nagy áhítattal vette magához Krisztus Testét és Vérét. Utána 

visszament a kórházba, ahol újabb vizsgálaton esett át. A laborvizsgálat 

ezúttal semmiféle rendellenességet nem mutatott ki a vérében! Charles atya 

megtapasztalta Jézus Vérének gyógyító erejét! Ez számára azért is sokat 

jelentett, mert 43 év óta a Jézus Legszentebb Vére Kongregáció szerzetese 

volt… A mai ünnep alkalom mindnyájunk számára, hogy hálát adjunk az 

Úrnak, hogy nekünk adja Testét és Vérét, hogy ezáltal tápláljon, 

vigasztaljon, erősítsen és gyógyítson minket. 
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Aquinói Szent Tamás: Dicsérd, Sion (Sík Sándor fordítása) 

Dicsérd Sion, Üdvözítőd, jó pásztorod, hű segítőd, áldja hangos éneked. 

Himnuszt mondj, egész szíveddel, szóddal úgyis nem érhedd el, méltón nem 

dicsérheted. *** Nagy dologról szól az ének; élet élő kútfejének, a 

Kenyérnek hódolunk. Estelén a Vacsorának a tizenkét tanítványnak 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 végzenünk, 

szent igéktől megoktatva, üdvösséges áldozatra kenyeret s bort szentelünk. 

*** Ágazatja szent hitünknek: testté, vérré lényegülnek, bor s kenyér mi volt 

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 minden 

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. 

Imhol angyaloknak étke, vándorútunk erőssége, édes fiak vendégsége! 

Ebeknek oda ne vesd! Ősi manna ezt mutatja, ezt Izsáknak áldozatja, Bárány 

vére csordulatja képpel 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, éltünk, 

éltetőnk, szerelmünk, engedj asztalodra lelnünk, s testvérül engedd ölelnünk 

odafönn a szenteket. 

Szent József erényei  színező – a jó döntések felismerése 

Naponta számtalan döntéshelyzetbe kerülünk amiben meg kell 

hoznunk a helyes döntést. Hogyan tesszük mindezt? Számba vesszük a 

lehetőségeket, mérlegelünk vagy olykor valami vagy valaki segít dönteni. 

Előfordul, hogy egy találkozás vezet rá a helyes megoldásra, vagy éppen 

„megálmodjuk”, ahogy cselekednünk kell. Szent József számára is egy 

találkozás hozta meg a helyes döntést, az „igen”-t. Mária áldott állapotáról 

mikor József értesült, nem akarta megszégyeníteni a nyilvánosság előtt 

Máriát, titokban el akarta bocsájtani.  Ám az Úr angyala segítette őt, s 

eloszlatta minden félelmét. József hallgatott az Úr angyalára, mikor felébredt 

álmából, azt tette, amit Isten kívánt. Döntéseinkben mennyire hallgatsz Isten 

akaratára? Saját életemben tapasztalom, hogy ez nagyon fontos, bízni kell 

Istenben és kérni az Ő segítségét, vezetését. Különösen döntések előtt 

nagyon fontos ez, hiszen: „Tudjuk azt is, hogy akik Istent szeretik, azoknak 

minden javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket.” 

(Róm 8,28) Ha tudom ezt, akkor azt is tudnom kell, hogy egy élethelyzet 

tűnhet kilátástalannak, fejed felett sötét felhőként nehezedhet rád egy döntési 

teher, mégis, akik az Úr segítségét kérik, azoknak minden a javára válik. 

Isten nem csak a jelenbe lát, hanem összességében vezeti életünket. Látja az 

egészet, sokszor, ha túl vagyunk valamin, akkor látjuk meg, mennyire 

segített minket a Teremtő. József sem tudta a miértet, csupán tudta, hogy 

hogyan kell cselekednie. Imádságban kérjük az Úr vezetését és Szent 

Józsefet: "Amikor jó és igazság felismerésére van szükségem, Szent József 

segíts nekem!” Szeretettel, Böndő-Szegedi Szilvi 

 


