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IGELAP

Olvasmány
1 Kir 19, 16b. 19–21

taikat – mondta neki –, te pedig menj, és hirdesd az Isten országát.”
Egy harmadik ezt mondta neki: „Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól.” Jézus így válaszolt: „Aki kezét az eke szarvára tette, és mégis
hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.”

Bőzsöny Ferenc:

Illés próféta élete vége felé parancsot kapott az Úrtól: „Kend fel magad helyett prófétává Elizeust, Safát fiát (Ábel-Melochából).
Akkor elment Illés, találkozott Safát fiával, Elizeussal. Éppen szántott, tizenkét pár ökör
haladt előtte, maga pedig a tizenkettedik pár mögött haladt. Illés odament hozzá és rávetette köntösét. Elizeus otthagyta az ökröket, Illés után szaladt, és így szólt: „Engedd, hadd
adjak előbb búcsúcsókot apámnak meg anyámnak, aztán követlek.” Ő azt mondta neki:
„Menj csak, de térj vissza! És ne feledd, hogy milyen feladattal bíztalak meg téged!”
Azzal Elizeus elment, fogta a pár ökröt, feláldozta, majd az ökrök ekéjének fáján megfőzte a húst, és odaadta az embereknek, hogy megegyék. Azután elindult, Illés nyomába
szegődött, és szolgája lett.

Ima
Uram, ahová tettél, ott szolgállak,
ahol megsejtlek, ott kereslek.
Ahogyan tudlak, úgy követlek,
ha megbotlom, nem csüggedek.
Ami van, azért magasztallak,

Szentlecke
Gal 5, 1. 13–18

Evangélium
Lk 9, 51–62
Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai, elhatározta,
hogy Jeruzsálembe megy. Követeket küldött maga előtt. Ezek elindultak, betértek a szamaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De azok nem fogadták be Jézust,
mert Jeruzsálembe tartott.
Ennek láttán a tanítványok, Jakab és János felháborodtak: „Uram, akarod-e, hogy lehívjuk az égből a villámot, hadd pusztítsa el őket?” De ő hozzájuk fordult és megfeddte őket:
„Nem tudjátok, hogy milyen lelkület van bennetek. Az Emberfia nem azért jött, hogy az
embereket elpusztítsa, hanem, hogy megmentse.” Ezután másik faluba mentek.
Történt pedig, hogy útközben valaki így szólt hozzá: „Követlek, bárhová mégy.” Jézus így
válaszolt: „A rókának van odúja, az ég madarainak fészke, de az Emberfiának nincs hová
fejét lehajtania.”
Egy másikat Jézus szólított fel: „Kövess engem!” Az így válaszolt: „Uram, engedd meg,
hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat.” „Hagyd a holtakra, hadd temessék el halot-

Ami a munkám, megcsinálom,
a jó szót érte sose várom.
Ha nem sikerül, nem kesergek,
és másnap mindent újrakezdek.

HIRDETÉS

Testvéreim! A szabadságot Krisztus szerezte meg nekünk. Álljatok tehát szilárdan, és ne
hagyjátok, hogy újra a szolgaság igájába hajtsanak titeket.
Testvéreim, a meghívástok szabadságra szól, csak ne éljetek vissza a szabadsággal a
test javára, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ebben a
mondatban teljesedik be: „Szeresd felebarátodat, mint saját magadat.” De ha egymást
marjátok és rágjátok, vigyázzatok, nehogy felfaljátok egymást.”
Kérlek tehát benneteket, hogy lélek szerint éljetek, s akkor nem teljesítitek a test kívánságait. A test ugyanis a lélek ellen tusakodik, a lélek meg a test ellen. Ellentétben állnak
egymással, s így nem azt teszitek, amit szeretnétek. Vezessen benneteket a (Szent)lélek,
akkor nem vagytok alávetve a törvénynek.

ami nincs, azért nem zaklatlak.

Jövő pénteken lesz elsőpéntek. A szentmise után a Jézus Szíve litániát
imádkozzuk.
Jövő vasárnap elsővasárnap. 17 órától rózsafüzért imádkozunk a Máriakápolnában, majd titokcserére kerül sor.
Július 3-án, vasárnap a szentmiséken Péter fillér gyűjtés lesz, a befolyt
perselyadományokat a Szentszék karitatív célokra fordítja.
A Plébánia Hivatal július és augusztus hónapokban hétköznapokon 8-tól
12 óráig tart nyitva. (Délután nincs ügyfélfogadás.)
Július és augusztus hónapokban gyónási lehetőséget csak az esti szentmisék után tudunk biztosítani.
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