
 IGELAP 
Olvasmány 
Péld 9, 1-6 

Megépítette házát a bölcsesség, 
s hét oszlopát is felállította. 
Barmait levágta, borát megkeverte, 
és asztalát is megterítette. 
Kiküldte szolgálóit és kihirdette 

a város legmagasabb pontjain: 
„Ti tudatlanok, jöjjetek ide!” 

Az oktalanoknak pedig ezt mondta: 
„Gyertek, egyetek a kenyeremből, 
igyatok a borból, amelyet kevertem! 
Hagyjatok fel a dőreséggel, 
járjatok az értelem útján, és élni fogtok.” 

Szentlecke 
Ef 5, 15-20 

Testvéreim! Gondosan ügyeljetek arra, hogyan éltek: ne balgán, hanem bölcsen. Hasz-
náljátok fel az időt, mert rossz napok járnak. Ne legyetek értetlenek, hanem értsétek meg 
az Úr akaratát. 

Ne részegeskedjetek, mert a bor léhaságra vezet, inkább teljetek el (Szent)lélekkel. Egy-
más közt énekeljetek zsoltárt, himnuszt és szent énekeket. Énekeljetek és ujjongjatok szív-
ből az Úrnak. Adjatok hálát mindig mindenért Urunk Jézus Krisztus nevében az Istennek, az 
Atyának. 

Evangélium 
Jn 6, 51-58 

Abban az időben így beszélt Jézus a zsidók sokaságához: 
„Én vagyok a mennyből alászállott, élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké élni 

fog. 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. 

Imádság szentmise után 

U r a m ,   
olyan magától értetődő dolog, hogy mindennap kezedet nyújtod, megmentesz a 

pusztulástól, magadhoz emelsz, és kenyereddel, testeddel táplálsz. 
Hazamegyek most, és sajnos, órákra, talán napokra megfeledkezem rólad. 
Nem, ezt mégse engedd! 
Nem tudom ugyan megtenni, hogy gondolatban állandóan veled foglalkozzam, 

ezt nem is kívánod, de maradj velem szüntelenül, ahogyan ígérted: „aki eszi az én 
testemet és issza az én véremet, bennem marad és én őbenne.” 

Úgy éljek a világban, ahogyan te élnél, otthon, a gondok és tervezgetések között, 
úgy dolgozzam, ahogyan te dolgoznál, a számok és akták tömegében. 

Legyek szelíd és alázatos, este is, ha majd fáradt leszek, és gyerekek lármáznak 
körülöttem. 

Légy velem örömeimben is, sosem csupán önmagamért, hanem mindig a szere-
tet szolidaritásában! 

Téged lássalak a másik emberben, akiben ugyanúgy élsz, mint bennem. 
Milyen jó lenne, ha csupa Krisztus lenne a világ!  
De most már indulok, mielőtt fantáziám elragadna, indulok megvalósítani a 

bennem és a hétköznapokban állandóan megújuló halálodat és feltámadásodat. 

 Forrás: www.szepi.hu 

 

 

HIRDETÉS  

 Augusztus 20-án, csütörtökön, Szent István király ünnepén délelőtt 10 óra-
kor és este 18 órakor lesznek szentmisék templomunkban. 

 Augusztus 19-én, szerdán tartják Mórahalmon a Homokháti búcsút. En-
nek keretében ünnepi szentmisét mutat be Dr. Kiss-Rigó László püspök úr 
20 órai kezdettel, majd a szentmisét követően fáklyás felvonulást tarta-
nak. Szeretettel várják a híveket erre az alkalomra! 

 

2015. augusztus 16. 
Évközi 20. vasárnap 
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