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Olvasmány 
Zak 12, 10–11; 13, 1 

Ezt mondja az Úr: „Dávid házára és Jeruzsálem lakóira kiárasztom az irgalom és az 
imádság lelkét. Arra emelik majd tekintetüket, akit átszúrtak; gyászolják, mint az egyszülött 
fiút szokás, megsiratják, mint az elsőszülöttet. 

Azon a napon olyan gyász lesz Jeruzsálemben, mint Hadad-Rimmon gyásza Megiddo 
mezején, (amikor megsiratták Josiás királyt).” 

Azon a napon forrás fakad Dávid háza és Jeruzsálem lakói számára, hogy megtisztulja-
nak a bűntől és a tisztátalanságtól. 

Szentlecke 
Gal 3, 26–29 

Testvéreim! A Jézus Krisztusba vetett hit által mindnyájan Isten fiai vagytok, hiszen 
mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusra, Krisztust öltöttétek magatokra. Nincs 
többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert mindannyian egyek vagy-
tok Krisztus Jézusban. 

Ha azonban Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai is, s az ígéret szerint örökösök. 
Evangélium 
Lk 9, 18–24 

Amikor egyszer Jézus egyedül imádkozott, és csak tanítványai voltak vele, megkérdezte 
tőlük: „Kinek tartanak engem az emberek?” Ők így válaszoltak: „Van, aki Keresztelő János-
nak, van aki Illésnek, mások szerint viszont a régi próféták közül támadt fel valaki.” 

Ő tovább kérdezte: „Hát ti kinek tartotok engem?” Péter válaszolt: „Az Isten Fölkentjének.” 
Jézus rájuk parancsolt, hogy ezt ne mondják el senkinek. Majd hozzáfűzte: „Az Emberfi-

ának sokat kell szenvednie. A vének, főpapok és írástudók elvetik őt, megölik, de harmad-
napra feltámad.” 

Amikor már sokan gyűltek köréje, ezt mondta: „Aki utánam akar jönni, tagadja meg 
magát, vegye fel keresztjét mindennap, és úgy kövessen. Mert aki minden áron meg akarja 
menteni életét, elveszíti azt. Aki pedig elveszíti életét érettem, megmenti azt.” 

 
Június 25-én, szombaton 20.00 órától templomunk és plébániánk is vár-
ja a látogatókat a Múzeumok Éjszakájához kapcsolódva változatos prog-
ramokkal. Szeretettel várunk mindenkit! 
Az Egyházmegyei CsaládKözPont családi zarándoklatot szervez a kecs-
keméti arborétum Mária Kápolnájához 2016. június 26-án, vasárnap. 
Részletek a kihelyezett plakáton olvashatók. HI
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A Plébánia Hivatal július és augusztus hónapokban hétköznapokon 
8.00–12.00 óráig tart nyitva. 

 
Paul Roth: 

Imádság szentmise után 
Uram,  
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 szeretet 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.  

 
 

2016. június 19. 
Évközi 12. vasárnap 
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