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III/32. szám Évközi 19. vasárnap

1Kir 19,4-8; Ef 4,30-5,2; 
Jn 6,41-51

„Ne szomorítsátok meg Isten 
Szentlelkét, akivel meg vagytok 

jelölve a megváltás napjára. 
Legyen távol tőletek 
minden keserűség.”

Elkerülhetetlen ebben a földi 
életben, hogy előbb vagy utóbb, ta-
lán nem is csupán egyszer, a pusz-
tába űzött Illés helyzetét, lelkiálla-
potát testestül-lelkestül átérezzük 
és végigszenvedjük. Amikor ter-
veinkben, álmainkban csalódva a 
borókabokor alá ülve halálunkat 
kívánjuk. „Vedd magadhoz lel-
kemet!” – imádkozzuk, s bár ez a 
sóhaj kegyes és szép, s alighanem 
szívből jövő is, lényegileg mégsem 
hasonlít Urunk, Jézus kereszten 
mondott szavaihoz vagy a vértanúk 
utolsó fohászkodásához, mert nem 
a feltétlen bizalom és ráhagyatko-

zás diktálja, hanem az önsajnálat és 
a keserűség.

„Most már elég” – mintha bi-
zony jogunk volna eldönteni, med-
dig van értelme az életünknek. 
Persze, megelégeltük a kudarcot 
és a szenvedést, pedig éppen ezek 
menthetnek meg attól, hogy életünk 
a végső nagy értelmetlenségbe ful-
ladjon. Az ilyen és hasonló sóhaj-
tozások leginkább arra alkalmasak, 
hogy megszomorítsák Isten Szent-
lelkét, azaz hatástalanítsák teremtő 
erejét. Mert a Lélek ugyan ott fú, 
ahol akar, de ahol ellenállnak neki, 
oda nem tör be erőszakkal.

Sokkal hasznosabb az a megál-
lapítás, hogy „én sem vagyok kü-
lönb atyáimnál”. Ez a felismerés 
már jó kiindulópont lehet a Lélek 
újjáteremtő munkájához. Fájdal-
masan kiábrándító, mégis pozitív, 
mert a valósággal szembesítő ta-
pasztalat, hogy mi is csak az átlag-
hoz tartozunk, a lenézett és megve-
tett szürkék és középszerűek közé. 
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Az embertársainkkal való kemény 
ütközés megkérdőjelezi Istenről és 
magunkról alkotott képünk helyes-
ségét. Végre kénytelenek vagyunk 
belátni, hogy bizony mindkettő 
alapos felülvizsgálatra szorul.

Ez a vallomás, mint valami élet-
gyónás, Illés lelkét is megkönnyí-
tette, úgyhogy mindjárt mély álom-
ba szenderült. Most tette le sorsát 
igazán Isten kezébe, s szívébe béke 
költözött. Úgyhogy a halál helyett 
Isten angyala jön, hogy kenyérrel 
táplálva fölkészítse őt a hosszú 
útra: gyónás után áldozás.

Jézus, te vagy a mi kenyerünk, 
az Atya küldött nekünk, akik e vi-
lág pusztaságában vándorlunk. Aki 

ezt az égből alászállott kenyeret 
eszi, az nem hal meg mindörökké, 
hanem övé lesz a mennyek orszá-
ga. Ez a kenyér az igazi örömet adó 
és a keserűséget lelkünkből mesz-
sze űző táplálék, mely képessé tesz 
arra, hogy Illéssel együtt feljus-
sunk Hóreb hegyére, hogy egyszer 
s mindenkorra leszámolva saját 
dicsőségünk keresésével többé már 
ne önmagunknak éljünk, hanem 
neked, aki meghaltál és feltámadtál 
érettünk.

Barsi Balázs-Telek Péter-Pál: 
Magasság és mélység – 

Évközi idő

a város ÉkessÉge

„Gyere, megmutatom neked a 
menyasszonyt, a Bárány hitvesét!” 
(Jel 21,9) Így szól Jánoshoz az an-
gyal a Jelenések könyvében. Lé-
lekben átviszi őt egy magas hegyre, 
s ott megmutatja neki a mennyből, 
az Istentől alászállott szent várost, 
Jeruzsálemet, amely Isten dicsőségét 
sugározza. A város nemcsak falakból 
és kapukból áll, hanem az üdvözült 
lelkek seregéből is, akik között ott 
tündököl Mária, a legragyogóbb 
Drágakő. Szent János gyönyörködik 
a város láttán, és tovább is elbeszéli 
látomását: „De templomot nem lát-
tam benne, mert a Mindenható, az 
Úr, az Isten és a Bárány a temploma. 
A városnak nincs szüksége sem Nap-
ra, sem Holdra, hogy világítsanak, 

mert az Isten dicsősége ragyogja be, 
világossága pedig a Bárány.” (Jel 
21,22—  23)

A Boldogságos Szűz Máriára 
maga Jézus szórja sugarait; s azért 
tündököl úgy a szent városban, mert 
Jézus fényét mindennél ragyogób-
ban tükrözi vissza. Amúgy is, melyik 
emberi lényt szerették úgy a földön, 
mint Máriát? Kihez fohászkod-
tak annyit az emberek örömükben 
vagy bánatukban, mint Máriához? 
Kinek a tiszteletére épült a legtöbb 
templom?… 

Szűz Mária dicsősége valóban 
nagy, felülmúlja nemcsak a szente-
két, hanem az angyalokét is. Ezért 
nevezi őt a Lorettói litánia az an-
gyalok Királynőjének. Mária „Isten 
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dicsőségében” van, nem az embere-
kében. Mi amúgy is sokszor annak a 
dicsőség fogalmának és hamisított 
valóságának rabjai vagyunk, amely 
az antik pogányság jellegzetes szüle-
ménye, és máig sem tudunk tőle 
megszabadulni. 

Ezzel ellentétben a keresztény 
ember nagy reménye: látni, szemlél-
ni Isten és a Bárány dicsőségét. Re-
ménye azonban még ezen is túlnő: 
Krisztussal való kapcsolatában testi 
mivoltában is része lesz Isten dicsősé-
gében. Ennek a dicsőségnek vagyunk 
várományosai, amely Máriában tel-
jes mértékben megvalósult azáltal, 
hogy földi életpályája után Krisztus 
testével és lelkével együtt felvette őt 
a mennyei dicsőségbe.

Isten Anyjának test szerinti teljes 
megdicsőülése, az ő mennybevitele 
magyarázza azt, hogy ünnepélyes 
módon megilleti őt a tisztelet. Ezt a 
tiszteletet adjuk meg neki, amikor őt 
ünnepeljük, de akkor is, amikor hoz-
zá fohászkodunk egyházközösségün-
kért, és mennyei pártfogását kérjük. 
Mária a hívek közössége előtt mint 
a remény jele áll, amely nem kire-
kesztő, hanem példaértékű: ahogyan 
Isten Máriával cselekedett, úgy cse-

lekszik Isten minden emberrel, aki 
nem zárkózik el irgalmassága elől.

Jogosan büszkélkedhetünk, hogy 
ilyen pártfogónk van a mennyben, s 
hogy „födetlen arccal szemlélhetjük 
az Úr dicsőségét” Máriában.

Ha szeretjük Máriát, követni fog-
juk őt. Nincs szebb gyümölcse az 
iránta való szeretetnek, mint az ő 
követése. Most, amikor hívő lélekkel 
rászegezzük tekintetünket, amint tes-
testül-lelkestül felveszi őt Krisztus a 
mennybe; együtt örvendezzünk vele 
és kérjük őt, esdje ki számunkra Is-
ten kegyelmét, hogy mi is Isten szent 
templomai legyünk itt a földön, és 
Urunk bennünk is kedvét találja.

            
Fóthy Zoltán plébános

Felvitetett mennyországba

Tihanyi-kódex

Érvén az apostolok az Josa-
fátnak völgyére, találának ott egy 
koporsót, Urunk Krisztusnak ko-

porsójához hasonlatost, melybe 
Asszonyunknak testét nagy tisztös-
séggel helhözteték, holott Úrnak 
parancsolatja szerént harmad napig 
isteni dicséretbe megmaradának. 
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Íme kedég harmad napra az kopor-
sót nagy fényös köd környülvevé és 
angyali énöklésök hallattatának és 
édös illat érözteték. És íme Urunk 
Jézus leszállván angyaloknak sok-
ságával, az apostoloknak köszöne, 
mondván: Békesség tinéktök! Kik 
térdökre esvén felelének: Dicső-
ség néköd, Uram, ki csak tétesz 
nagy csodákat. Mondá esmét nékik 
Urunk: Mi láttatik tinéktök, hogy 
minemő tisztösségöt tegyek esmét 
az én szent Anyámnak? Kinek ők 
felelének: Uram, igaznak láttatik 
te szolgáidnak, hogy miképpen te 
az halált meggyőzvén országlasz 
örökre, ezönképpen Anyádnak 
szent testét feltámasztván menny-
országba helhöztessed az te job-
bodra. Íme kedég legottan Asszo-
nyunknak lelke jelön láttaték lenni, 

tehát Urunk szóla, mondván: Kelj 
fel, jövel, én szeretőm, dicsőség-
nek hajloka, életnek édene, szép 
vagy, én jegyösöm, és szeplő nin-
csen tebenned, miképpen azért bínt 
nem vallál, ezönképpen rothadatos-
ságot sem vall az te testöd. És íme 
legottan Asszonyunknak lelke járu-
la szent testéhöz, és az koporsóból 
kijöve megdicsőült testbe. Az apos-
tolok azért felnyitván az koporsót, 
iresön találták, csak találák benne 
az gyászruhát és az gyócsot, kibe 
Asszonyunknak testét takarták vala. 
Azért az apostolok megapolgatván 
az koporsót és Urat dicsérvén, téré-
nek Jeruzsálembe, hirdetvén ezt, 
hogy Asszonyunk testbe és lélökbe 
felvétetött mennyországba.

www.jelesnapok.oszk.hu

nagyboldogasszony

Mint fényes hold, mint drága nap,
mint hajnalpír, mely most fakad,
száll az egek csúcsaira
a Szeplőtelen Szűzanya.
 
Dicső trónjára érkezett,
Királynő ég és föld felett,
ő szülte azt, ki tündökölt,
a hajnalcsillagnál előbb.

Az angyalok és az égiek
rendje fölé emeltetett,
Asszony, ki túlszárnyalta rég
a szentek minden érdemét.

Kit egykor ölben hordozott,
kit jászolyban pólyálgatott,
a mindenség Királyaként
szemléli, Atya fényeként.

Szüzeknek Szüze, kérd Fiad,
esdjen miértünk hű szavad,
miénket vette általad,
övéből mindent visszaad.
 
Atya, Fiú s Vigasztaló,
köszöntse őket hálaszó,
kik minden másnál ékesebb,
dicsőbb fényt adtak fönt neked. 
Ámen.



Lehet, hogy egy egész család szeretne abba a templomba járni, ahová ti is, 
de szégyenlősek vagy aggódnak, hogy senkit sem ismernek. Talán arra várnak, 
hogy meghívják őket az odajárók.

Szép cselekedet elhívni egy ismerősödet, hogy menjen veled a templomba. 
Isten mindenkit szeret, és azt szeretné, ha mindenki az ő különleges vendé-
gévé válna. Talán éppen te segíthetsz Istennek, hogy valaki ilyen különleges-
nek érezhesse magát! Ha szeretnél valakit magaddal hívni, először kérdezd 
meg a szüleidet, mit szólnak hozzá.

Forrás: Nem akarok templomba menni! – Agapé Kiadó

gyerekeknek: nem akarok templomba menni

Hogyan válhat a küzdelem ünneppé?

Hívjunk másokat is a templomunkba
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HirdetÉsek

Szombaton Nagyboldogasszony kötelező ünnepe lesz. A szentmisék a 
vasárnapi miserend szerint lesznek bemutatva.

Tudatjuk a kedves hívekkel, hogy 2015. augusztus 15-én autóbusz 
indul Mátraverebély-Szentkútra a búcsúi szentmisére. Az autóbusz a 
Szent Rozália-templom elől indul. Kérjük a kedves híveket, hogy minél 
előbb jelentkezzenek Kacz Jankánál a 0904 515 551-es telefonszámon. 
Köszönjük!

Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés 
összege, az elmúlt héten 525.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta 
9 032.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!



9. vasárnap: ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP
1Kir 19,4-8; Zs 33; Ef 4,30 - 5,2; Jn 6,41-51
Illés annak az ételnek az erejével ment Isten hegyéig
10. hétfő: SZENT LŐRINC (ünnep)
2Kor 9,6-10; Zs 111; Jn 12,24-26
Aki bőven vet, bőven is arat
11. kedd: SZENT KLÁRA
MTörv 31,1-8; MTörv 32,3-12; Mt 18,1-5.10.12-14
Maga az Úr megy előtted, ő lesz veled
12. szerda
MTörv 34,1-12; Zs 65; Mt 18,15-20
Nem támadt Mózeshez hasonló próféta, akivel szemtől-szembe érintkezett 
az Úr
13. csütörtök: BOLDOG XI.INCE PÁPA
Józs 3,7-10a.11.13-17; Zs 113A; Mt 18,21 - 19,1
Az Úr szövetségládája átmegy előttetek a Jordánon
14. péntek: SZENT MAXIMILIÁN MÁRIA KOLBE
Józs 24,1-13; Zs 135; Mt 19,3-12
Kezetekbe adtam őket, és birtokba vettétek a földjüket
15. szombat: SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE(NAGYBOLDOG
ASSZONY) (főünnep)
Jel 11,19a; 12,1-6a.10; Zs 44; 1Kor 15,20-26; Lk 1,39-56
Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, kinek öltözete a nap

Heti liturgikus naptár
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