
Hirdetések: 

1. Ma van Krisztus Szent Teste és Vére főünnepe, Úrnapja. A fél 10-es mise 

után ünnepi körmenetet tartunk, amire mindenkit szeretettel várunk. 

Jelenlétünkkel tegyünk tanúságot a köztünk élő szentségi Jézusról! 

A mai napon teljes búcsút nyerhet a szokásos feltételek mellett – 

szentgyónás és -áldozás, imádság a Szentatya szándékaira – az a hívő, aki 

áhítattal részt vesz az úrnapi körmeneten a mai napon. 

2. Liturgikus ünnepek a héten: kedden Gonzága Szent Alajos szerzetesre 

emlékezünk. Csütörtökön Keresztelő Szent János születése, pénteken Jézus 

Szent Szíve főünnepét üljük. Szombaton a Boldogságos Szűz Mária 

Szeplőtelen Szívének emléknapja lesz. 

3. Jövő vasárnap a fél 10-es mise keretében lesz a hittanosok Te Deum 

szentmiséje. A tanévzáró misére várunk minden hittanost, diákot, 

pedagógust és szülőt! 

4. Július 9-ére, szombatra a Ceglédi Karitász buszos kirándulást szervez a 

Tisza-tó mellé, Tiszagyendára. A csoport reggel 8-kor indul a Templom elől, 

és este 6 körül ér oda vissza. A részvételi díj 5000 forint, ami fedezi az 

útiköltséget és az Ökocentrum belépőjegyét. Az élelemről mindenkinek 

magának kell gondoskodnia. Korlátozott számban még lehet jelentkezni a 

programra a sekrestyében. 

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

ÁLDOZÁS UTÁNI IMÁDSÁG 

Ó, hadd boruljak szentséges szívedre, mint János borult, hű apostolod. 

Ó, hadd zokogjak, mint Magdolna egykor, esengve kérve bűnbocsánatod. 

Ó, hadd kiáltsak irgalomért Hozzád, mint Golgotán a bűnös jobb lator. 

Ó, hadd rejtőzzek vérző sebeidbe, hol a szeretet mindensége forr. 

Ó, hadd égjen bennem olthatatlan lánggal, bűnt megemésztő izzó szeretet. 

Legyek, derűben, boldogságban mindig, életem minden percében a Tied! 

Add, hogy mindig a Te utadat járva, szent kedvedet keressem én híven, 

Hogy engeszteljen, vigasztaljon, áldjon, szegény, bűnös, gyarló 

emberszívem! Ámen. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ÚRNAPJA 

A válaszos zsoltár válasza: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a 

föld színét. 

Vianney Szent János, az ars-i plébános a 19. század egyik 

legmeghatározóbb alakja volt Franciaországban, akinek hatására az egész 

országban lelki megújulás kezdődött. „Sikerének” titka az Oltáriszentségben 

keresendő. A napi szentségimádásból merített erőt és világosságot. Volt, aki 

annak hatására ébredt hitre, hogy látta őt, ahogy teljes összeszedettségben, 

átszellemült arccal imádkozik az Eucharisztia előtt. Ő mondta, hogy egy jól 

végzett szentáldozás képes Isten iránti lángoló szeretetre lobbantani a lelket, 

és megutáltatni vele a világi hívságokat. Mesélte, hogy egy nap egy 

dúsgazdag férfi vett részt a miséjén, akit annyira megérintette a szentségi 

Jézussal való találkozás, hogy annak hatására szétosztotta vagyonát, és beállt 

szerzetesnek. Ars-ban történt a következő jól ismert eset is. Megfigyelte, 

hogy a templomban rendszeresen ül egy ember. Nem morzsolt rózsafüzért, 

nem mormolt imát az orra alatt, hanem csak ült a templomban. Egy idő után 

felkeltette a figyelmét a dolog. Odament az ars-i paraszthoz, és megkérdezte, 

hogy mit csinál a templomban minden áldott nap. A paraszt a következőt 

válaszolta: – Ó plébános úr, nem csinálok én semmit. Csak nézem Őt és Ő 

néz engem! –  Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepén kérjük a 

kegyelmet, hogy mi is fokozott buzgósággal és áhítattal tudjunk közeledni a 

kenyér és bor színében valósan jelenlévő Úrhoz! 
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Ki a Szentlélek? A Szentlélek a keresztények és a világ életében (4. rész) 

 Keresztény voltunk lényege, hogy Krisztusban, az Egyházban élünk. 

Ez a Szentlélek műve - keresztény életünk - kegyelmi életünk kezdete, 

amikor újjászülettünk „vízből és Szentlélekből” (Jn 3,5). Ekkor egyesülünk 

Krisztussal, ekkor leszünk Testének tagjaivá a Szentlélek által (1Kor 12,13). 

Amint a Szent Szűzben, úgy bennünk is a Szentlélek által ölt testet Jézus. S 

ugyancsak a Lélek által bontakozik ki életünk: Ő segít, hogy képesek 

legyünk Isten gyermekeként élni. Ő vezeti Krisztussal egyesülő életünket, 

imáinkat. Ő nyilatkoztatja ki nekünk Isten titkait (1 Kor 2,11). A Szentlélek 

nyitja meg szemünket a világ helyes látására. Általa „árad ki szívünkbe Isten 

szeretete”, általa lesz élő a hitünk és reményünk. (vö. Róm 5,5), általa 

valósul meg az ember belső harmóniája, s fakad fel belőle a béke és öröm. Ő 

tesz képessé, hogy újra és újra kilépjünk önmagunkból, önzésünkből, 

zártságunkból, hogy túllépjünk korlátainkon, és elinduljunk Isten és a 

felebarát felé. A Szentlélek vezet s ad erőt az üldöztetések közepette és Ő 

segít a küldetés betöltésében.  

A Szentlélek működött az emberiség életében pünkösd előtt. Még 

inkább működik pünkösd után. Amint a Fiú minden embert megváltott, s 

minden emberrel azonosult, s amint azóta az Atya minden emberre egy új 

szeretettel tekint, (hiszen a Fiú által új kapcsolatba kerültek az Atyával), úgy 

a Szentlélek is minden emberben működik – nemcsak a katolikusokban vagy 

keresztényekben. Mindazok a mélyen emberi (azaz isteni) értékek, 

amelyeket egy-egy embercsoport, világnézet vagy vallás képvisel, a 

Szentlélek működése által bontakoznak az emberek lelkében. Az Ő műve, 

hogy ma vallások és világnézetek egy új módon keresik az egyetértést, 

illetve azokat az emberi (és isteni) értékeket, amelyek összekapcsolják őket. 

S az Ő műve, hogy egy-egy nem hívő korszak alatt vagy után vallásos 

nevelésben nem részesült milliók szívében újra és újra felfakad az Isten utáni 

vágy. 

Milyen különbség van a Lélek pünkösd előtti és pünkösd utáni 

működése közt? S mi a különbség a keresztények és nem keresztények közt a 

Lélek működése szempontjából? A Szentlélek, amint az Atya is, működik a 

világ teremtése óta. A megváltás – a húsvét és pünkösd – újdonsága, hogy az 

Atya Jézus által a Szentlélekben új kapcsolatba kerül a megváltott 

emberiséggel. Sajátosan új kapcsolatra, új szövetségre lép azokkal, akik 

hittel válaszolnak Jézus evangéliumára. Akik így átadják magukat 

Krisztusnak, és egyesülnek Vele a szentségek és az ige által, azokat a 

Szentlélek titokzatosan egyesíti Krisztussal és egymással. Így jön létre az 

Egyház, amelynek küldetése, hogy Isten (a Szentháromság, Jézus, a 

Szentlélek) jele, szentsége legyen a nem hívők számára. Ennyiben 

különböznek a keresztények a nem keresztényektől. A keresztények e 

kiválasztottsága nem magasabbrendűséget jelent, hanem küldetést. És Isten 

gyakran éppen gyengéket választ közösségébe, hogy senki se dicsekedhessék 

(vö. 1Kor 1,26-28). (Dr. Tomka Ferenc: Találkozás a kereszténységgel) 

Olvasd el a Szentírásban 

„Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van. 

Az én testem valóban étel, az én vérem valóban ital.” (Jn 6,54-55) 

Gondolkoztál-e már azon, hogy Jézusnak ezek a szavai mit jelentenek 

számodra? Hiszed-e, hogy Ő minden szentmisében valóságosan jelen van; 

akkor is, amikor a szentáldozásban magadhoz veszed?  

A 7. században Olaszországban, Lancianóban történt a következő 

csoda. Egy bazilita szerzetes misézett, s amikor az átváltoztatás, átlényegülés 

után pillanatnyi szünetet tartott, lehet, hogy Jézus szentségi jelenlétének 

kételye gyötörte. Szeme láttára azonban az átváltoztatás után a szentostya 

vérző húsdarabbá változott, a többi megmaradt a kenyér színében. A bor 

hasonlóképpen friss vér lett. Már több évszázada tart a kenyér és a bor 

grandiózus csodája. Ma is mindenki rendelkezésére áll, hogy megtekintse és 

meggyőződjön a csodáról, az igazságról. A vizsgálóbizottság 1886-ban 

megállapította, hogy évszázadok leforgása alatt sem porladtak, enyésztek el a 

szentségi jelek. Ezért 1921-ben Lancianót választották az első Eucharisztikus 

Kongresszus helyszínévé.  

1970-ben a tudományos vizsgálat eredménye szerint: 1. Valóságos 

húsról és vérről van szó. 2. A hús egyértelműen szívszövetre utal. 3. A hús és 

a vér egyazon vércsoporthoz tartozik. 4. A vér diagrammája emberi vérre 

átvihető. 5. A hús és a vér élő személyt feltételez.  

Írd le ezzel kapcsolatos gondolataidat, kérdéseidet, tapasztalatod. 

Kélek, tedd a könyveknél elhelyezett dobozba! (DM) 


