Hirdetések

2017. június 18.

v Június 25-én vasárnap este 6
órakor lesz templomunkban
BacSa DáviD újmiséje. Kérjük
a kedves híveket, minél többen
jöjjenek erre a rendkívüli alkalomra. Dávid papi hivatása a
közösségünk számára is nagy
ajándék. Az üvegajtó előtti „almás dobozba” gyűjtjük azokat
az adományokat, melyeket a
hívek felajánlanak Dávid számára.
Az áldás kelyhe, amelyet megáldunk,
nemde Krisztus vérében való részesedés? És a kenyér, amelyet megtörünk,
nemde Krisztus testében való részesedés?

XV. évfolyam v 24. (639.) szám

v Július 3-5. között hittanos
tábort szervezünk a plébánián
1-4. osztályos gyerekek részére.
Érdeklődni lehet a hitoktatóknál vagy az irodában. Jelentkezési határidő: június 23.

„Nem lesz élet bennetek”

Vajon, akik Krisztus testét és vérét eszik, milyen életben részesülnek, illetve akik nem eszik,
azok miről maradnak le? Az élet szó ez esetben
átvitt értelemben szerepel. Krisztusi életmódot
jelent. Az élet Isten ajándéka, minden esetben
Isten önmagából ad valamit nekünk. Amikor a
szentségi életben Krisztus testével és vérével
táplálkozunk, akkor szimbolikus és valóságos
értelemben is az Élet Urával teremtünk kapcsolatot. Felelevenítjük azt az érzést és állapotot, amely bennünket az élet forrásához, az
Istenhez köt. Ugyanakkor hitvallást is teszünk
Krisztus mellett, aki olyan emberi életet élt,
amely vissza tudta állítani az édent az emberek
között, amely restaurálta a bűn által megromlott viszonyt Isten és ember között. Ha tehát
nem táplálkozunk Krisztus életével, ez az élet
nem lesz bennünk. A vér folyik, táplálkozunk,
fölkelünk és lefekszünk, de az életünk elporlik
az apró dolgokban és nem építjük azt az életet,
amelyet Isten szánt nekünk. Ezt jelenti „nem
lesz élet bennünk”. Úrnapján körbehordjuk a
kenyeret, azt amelyet a szentmisében Krisztus
testének mondunk, hogy ne feledjük enélkül a
táplálék nélkül nincs igazi élet bennünk.
Dr. beNyiK GyörGy
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A negyvenéves pusztai vándorlás után mózes így beszólt a
néphez: Gondolj az egész útra,
amelyen az Úr, a te istened negyven éven át vezetett a pusztában,
hogy megsanyargasson, próbára
tegyen, megvizsgálja a szívedet,
vajon megtartod-e majd parancsait vagy sem. Sanyargatott és
hagyta, hogy éhezz, aztán mannával táplált, amelyet nem ismertél és atyáid sem ismertek, hogy
megtudd: nemcsak kenyérrel él
az ember, hanem mindazzal, ami
az Úr szájából származik.
Ne felejtsd el az Urat, a te istenedet, aki kihozott egyiptom
földjéről, a szolgaság házából, átvezetett a mérges kígyók és skorpiók lakta nagy és félelmetes
pusztán meg a víztelen sivatagon. A kősziklából fakasztott
vizet neked, a pusztában pedig
mannával táplált, amelyet atyáid
sem ismertek.
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Jeruzsálem,
szentek
otthona,
dicsérd fölséges Istened!

Dicsérd Uradat, Jeruzsálem,
magasztald, Sion, Istenedet.
Mert erőssé tette kapuid zárát,
és megáldotta benned fiaidat.
Határaidon ő ad békét,
és jóllakat kövér búzával.
Elküldi szavát a földre,
az ő igéje gyorsan terjed.

Igéjét Jákobnak hirdeti,
törvényeit és végzéseit Izraelnek.
Egyetlen néppel sem bánt így,
végzéseit nem fedte fel senki másnak.
Szentlecke

1 Kor 10,16-17

testvéreim!
Az áldás kelyhe, amelyet megáldunk, nemde Krisztus vérében
való részesedés? És a kenyér,
amelyet megtörünk, nemde
Krisztus testében való részesedés?
mi ugyanis sokan egy kenyér,
egy test vagyunk; mert mindnyájan egy kenyérből részesülünk.

alleluja

jézus mondja: „én vagyok az
égből szállott élő kenyér.
aki eszik ebből a kenyérből,
örökké élni fog.”
(jn 6,51-52)

alleluja

evangélium

jn 6,51-58

Abban az időben így beszélt
Jézus a zsidó tömeghez:
„Én vagyok a mennyből alászállott, élő kenyér. Aki ebből a
kenyérből eszik, örökké fog
élni. Az a kenyér, amelyet én
adok, az én testem a világ
életéért.”
Vita támadt erre a zsidók között: „Hogyan adhatja ez testét
eledelül nekünk?” Jézus így felelt nekik: „bizony, bizony,
mondom nektek: Ha nem eszitek az emberfia testét, és nem
isszátok az ő vérét, nem lesz élet
bennetek. 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 valóban étel,
és az én vérem valóban ital. Aki
eszi az én testemet, és issza az
én véremet, az bennem marad,
és én őbenne. Amint engem az
élő Atya küldött, és én az Atya
által élek, úgy az is, aki engem
eszik, énáltalam él. ez az égből
alászállott kenyér! Nem az,
amelyet atyáitok ettek és meghaltak! Aki ezt a kenyeret eszi,
örökké él!” Így tanított Jézus a
kafarnaumi zsinagógában.

